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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je zanalyzovat personální činnosti ve společnosti XY, a.s., 

vyhodnotit postupy využívané v procesech získávání a výběru, přijímání, adaptace a 

rozmisťování, motivace, stimulace, vzdělávání, rozvoje, hodnocení a odměňování 

zaměstnanců a navrhnout změny pro zdokonalení těchto procesů. Zkoumáno je, zda jsou 

personální činnosti vykonávány v souladu se současnými trendy řízení lidských zdrojů. To je 

provedeno porovnáním způsobů doporučovaných vybranými autory a využívaných ve 

společnosti. Každá kapitola praktické části je zakončena zjištěním, které vyplynulo z tohoto 

porovnání.  Na základě zjištění jsou v závěru navržena hlavní doporučení. 
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Abstract 

The aim of the diploma thesis is to analyse the human resource activities in the 

company XY, a.s., to evaluate the practices used in the processes of recruitment and selection, 

adoption, adaptation and placement, motivation, stimulation, training, development, 

evaluation and remuneration systems and propose changes to improve those processes. 

Researched is whether the personnel activities performed in line with topical trends in human 

resource management. This is done by comparing the methods recommended by the selected 

authors and used in the company XY, a.s. Each chapter of practical part ends finding that 

resulted from this comparison. Based on the findings are proposed the main recommendations 

at the end. 
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Úvod 

Chce-li být společnost na současném rychle se měnícím a vysoce konkurenčním trhu 

úspěšná, musí zaujmout aktivní roli a přizpůsobí své jednaní současné situaci. Každá 

společnost potřebuje ke svému provozu, rozvoji a k obstání v těžkém konkurenčním prostředí 

personál způsobilý vykonávat přidělené pracovní činnosti kvalitně, efektivně, bezpečně. 

Zaměstnanci musí být také schopni rozvíjet svůj odborný potenciál v zájmu plnění 

strategických záměrů a cílů společnosti. Záměrem každé společnosti je proto získání a udržení 

si takového počtu kvalitních, zkušených a loajálních zaměstnanců potřebných k plnění cílů. K 

jejich udržení vede dobře propracovaná personální politika, na jejímž základě jsou 

realizovány personální činnosti.  

Tato diplomová práce je zaměřena na personální procesy ve výrobní společnosti XY, 

a.s. Konkrétně se věnuje získávání a výběru zaměstnanců, přijímání, adaptaci a rozmisťování, 

motivaci, stimulaci, vzdělávání, rozvoji, hodnocení a odměňování zaměstnanců.  

Cílem diplomové práce je analyzovat, na základě teoretických poznatků, personální 

procesy ve společnosti XY, a.s. a ověřit, zda jsou v souladu se současnými teoriemi řízení 

lidských zdrojů. Najít případné nedostatky personálních procesů a navrhnout jejich zlepšení. 

Práce je rozdělena na tři části. První, teoretická část se zabývá vymezením 

teoretických poznatků, přiblížením současných požadavků a teorií řízení lidských zdrojů. 

Následující kapitola, metodologická část blíže objasňuje cíle práce a způsoby sběru dat. Ve 

třetí, praktické, části je představena společnost XY, a.s. provedena analýza vybraných 

personálních procesů a porovnání se způsoby doporučující vybraní autoři. Každá kapitola 

praktické části je zakončena zjištěním, které vyplynulo z tohoto porovnání.  

Výsledky práce by měly společnosti XY, a.s. pomoci ovlivnit její vývoj, vést 

k zefektivnění práce, lepšímu využití potenciálu společnosti a spokojenosti zaměstnanců.  
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1.  Získávání a výběr zaměstnanců  

K dosažení svých podnikatelských cílů potřebují společnosti zaměstnance 

s odpovídajícími znalostmi, schopnostmi a motivací. Jejich získávání a výběr by se měl 

uskutečnit v úzké součinnosti personálního řízení a liniového managementu, s minimálními 

náklady a v odpovídajícím časovém rozmezí [31]. Podle Armstronga [2] se proces získávání a 

výběru zaměstnanců skládá ze tří částí:  

 definování požadavků - příprava popisů a specifikací pracovního místa, rozhodnutí o 

požadavcích a podmínkách zaměstnání, 

 přilákání uchazečů - prozkoumání a vyhodnocení různých zdrojů uchazečů, uvnitř 

podniku i mimo něj, inzerování, využití agentur a poradců, 

 výběr uchazečů - třídění žádostí, pohovory, testování, hodnocení uchazečů, assessment 

centra, nabízení zaměstnání, získávání referencí, příprava pracovní smlouvy. 

1.1.1.  Získávání zaměstnanců 

Cílem získávání zaměstnanců je zajistit, aby na nabídku místa reagoval optimální 

počet vhodných uchazečů a shromáždit o uchazečích, kteří projevili o pracovní místo zájem, 

dostatek informací k posouzení jejich vhodnosti. Tohoto cíle lze dosáhnout, pokud 

zaměstnavatel poskytne realistickou představu o nabízené práci a požadavcích na uchazeče, 

prostřednictvím korektních, spolehlivých a jasných informací, které zveřejňuje. Uchazeč se 

rozhoduje na základě těchto informací, svých pracovních priorit a očekávání [14].  

Jak uvádí Armstrong [2], proces získávání by měl obsahovat následující kroky:  

 identifikace potřeb získávání zaměstnanců vycházející z plánování lidských zdrojů, 

 popis pracovního místa a specifikace požadavků na zaměstnance na daném místě, 

 zpracování strategie získávání, tj. jakou pracovní sílu, z jakých zdrojů, pomocí jakých 

metod, za jaké náklady a v jakém časovém plánu, 
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 volba dokumentů a informací požadovaných od uchazečů, 

 formulace nabídky zaměstnání a její uveřejnění, 

 shromažďování dokumentů a informací od uchazečů, 

 předvýběr uchazečů na základě předložených dokumentů a informací, 

 sestavení seznamu uchazečů, kteří by měli být pozváni k výběru. 

Nábor z interních zdrojů je založen na využití pracovních sil v rámci společnosti a 

většinou vychází z informací soustředěných personálním útvarem, např. hodnocení 

zaměstnanců, vzdělávání. V rámci pohybu zaměstnance v organizaci můžeme rozlišit 

vertikální pohyb doprovázený pracovním postupem, horizontální pohyb uskutečněný 

jednoduchým převodem nebo diagonální pohyb doprovázený přeřazením [9]. Hroník [19] 

doporučuje tuto metodu upřednostňovat z důvodů kladného dopadu na motivaci a morálku 

stávajících zaměstnanců, rychlého naplnění volných míst, nižší finanční náročnosti než u 

získávání z externích zdrojů a rovněž návratnosti investice, kterou společnost vložila do svých 

zaměstnanců. Když společnost vyčerpá své interní zdroje, nebo jsou kladeny zvláštní 

požadavky na nového zaměstnance, získává zaměstnance z externích zdrojů. Výhodami 

tohoto způsobu získávání jsou především širší nabídka zaměstnanců s možností přesného 

pokrytí potřeb pracovního místa, noví zaměstnanci mohou přinést společnosti nové impulzy, 

neotřelý pohled na chronické problémy [25]. 

Mezi způsoby získávání zaměstnanců patří: 

 inzerování v médiích - je třeba zvažovat volbu médií vzhledem k typu pracovní pozice. 

Pro inzerování pozic vyšší úrovně a kvalifikace je vhodné zvolit prestižní tiskoviny. 

Celostátní deníky či populární časopisy mohou být vhodné např. pro pozice obchodních 

zástupců či prodejců. V lokálních tiskovinách bývají inzerována místa řadových úředníků 

a dělníků, 

 spolupráce s úřady práce – jedná se o službu hrazenou státem. Uchazeči, které úřady 

práce nabízejí, jsou většinou vhodní pro méně kvalifikované pracovní činnosti, 

 doporučení uchazeče vlastním zaměstnancem - zaměstnanec doporučí společnosti 

vhodného jedince, nebo zaměstnanec informuje vhodného jedince o volném pracovním 

místě s možností případného dovolání na svoji osobu. Zaměstnanci zpravidla nedoporučí 

nevhodného člověka, protože by tím poškodili sami sebe [12], 
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 e-recruitment – neboli získávání zaměstnanců pomocí počítačových sítí, jako je firemní 

internetová stránka. Tento způsob šetří náklady a umožňuje společnosti poskytnout 

uchazečům mnohem více informací, dále znamená větší prostor pro prezentaci nabídky 

zaměstnání, zvyšuje atraktivnost společnosti [8], 

 spolupráce se vzdělávacími institucemi – společnosti pořádají pro studenty „dny 

otevřených dveří“, účastní se akcí typu campus recruiting. Takto získávají zaměstnance 

s potřebným profesním zaměřením a vyhledávají si talenty. Společnosti nabízejí 

studentům či absolventům stáže a podporují je během studia, 

 spolupráce s agenturami – tyto agentury nenabízejí jen získávání zaměstnanců, ale i 

jejich výběr. Tento způsob je finančně nákladný, využití služeb se vyplatí při hledání 

špičkových specialistů a manažerů [24], 

 sami se hlásící uchazeči - mnohé společnosti, které mají prestiž dobrých zaměstnavatelů, 

nabízejících zajímavou práci a dobré pracovní podmínky, získávají průběžně nabídky 

uchazečů, a to i v případě, že žádná volná místa v dané chvíli nemají. Tyto nabídky může 

společnost využít v příhodnou chvíli, 

 dny otevřených dveří, 

 vývěsky, letáky, 

 pronájem pracovníků – pracovníci bývají standardně pronajímáni na kratší dobu (dohoda 

o pracovní činnosti). Proto jsou nejčastěji využíváni ve společnostech, které se zabývají 

sezónní prací, 

 spolupráce s odbornými a vědeckými společnostmi, 

 přímé oslovení vyhlédnutého jedince, 

 veletrhy pracovních příležitostí – jedná se o prezentaci společnosti orientovanou na 

vysokoškolské studenty a absolventy. Společnosti ve svém stánku očekávají zájemce o 

konkrétnější informace a získávají kontakt či domlouvají schůzku ve společnosti [19]. 

Po uveřejnění nabídky pracovního místa způsobem, pro který se společnost rozhodne, 

jsou shromažďovány dokumenty. Zpravidla je vyžadován životopis, motivační dopis, firemní 

dotazník pro uchazeče či žádost o zaměstnání, doklady o vzdělání a další certifikáty 

dokladující kvalifikaci uchazeče, případně reference. Na základě těchto dokumentů je 

proveden předvýběr. Úkolem předvýběru je posouzení vhodnosti uchazečů, kteří jsou 

porovnáváni s klíčovými kritérii pracovního místa a jsou zpravidla třídění do skupin, např. 

skupina velmi vhodných, méně vhodných (ale přijatelných) a zcela nevhodných [24]. 
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1.1.2.  Výběr zaměstnanců 

Úkolem výběru zaměstnanců je posouzení předpokladů uchazečů vzhledem 

k nárokům obsazovaného pracovního místa a k jejich perspektivnímu využití ve společnosti. 

Musí brát v úvahu nejen odborné, ale i osobnostní charakteristiky uchazeče, jeho potenciál a 

flexibilitu. Za klíčový bod pro posuzování uchazečů lze považovat stanovení jasných kritérií 

hodnocení a na jejich základě výběr metod pro toto posuzování. Základem stanovování 

kritérií hodnocení způsobilosti zaměstnanců by měl být popis pracovního místa a požadavky 

na osobnostní charakteristiky zaměstnance. Cílem výběrového procesu je zjistit: 

 jaký je skutečný zájem uchazeče o danou pracovní pozici, 

 jaké jsou skutečné předpoklady uchazeče pro danou pozici, 

 jak by zvládl uchazeč práci na daném místě, jaký pracovní výkon by byl schopen 

podávat, 

 jak by byl uchazeč schopen přizpůsobit se sociálnímu prostředí společnosti, 

 jaké jsou předpoklady dalšího rozvoje uchazeče, 

 jakou pracovní životnost uchazeče lze předpokládat [12]. 

U nejméně 90% prací je efektivní výkonnost závislá na třech univerzálních 

charakteristikách, a to na kognitivních schopnostech - schopnost učit se, vitalitě (tělesná a 

duševní energie), významu (důležitosti) práce - soustředění na práci, pracovní etika či 

pohlcení prací a specifické schopnosti, speciální vědomosti a určité charakteristiky 

osobností - numerické u účetního, emoční citlivost u umělce, atd. [2]. 

Mezi hlavní otázky, spojené s výběrem zaměstnanců, jejichž vyřešení je nutné před 

započetím výběru, Koubek [25] řadí: 

 stanovení požadavků obsazovaného pracovního místa a odbornou způsobilost uchazeče, 

 stanovení kritérií, na jejichž základě se bude odborná způsobilost posuzovat, 

 stanovení kritérií úspěšnosti práce na obsazovaném pracovním místě, 

 stanovení faktorů, které budou použity k předvídání úspěšného výkonu práce na 

obsazovaném pracovním místě, 

 stanovení týmových, útvarových a celoorganizačních kritérií žádoucích rysů 

zaměstnance, 
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 stanovení faktorů a metod, které budou použity k zjišťování a předvídání charakteristik 

osobnosti požadovaných týmem, útvarem a organizací, 

 vyřešení problému získávání objektivních, dostatečně podrobných a věrohodných a účelu 

přiměřených informací. 

Výběrová řízení bývají realizována ve více kolech. První kolo zahrnuje předvýběr, tj. 

vyloučení nevhodných uchazečů a navázání kontaktu s vhodnými uchazeči. V dalším kole 

jsou shromažďovány a analyzovány informace o uchazečích získané testováním způsobilosti, 

z assessment centra, z lékařského vyšetření, je realizován první rozhovor s uchazeči a jsou 

zkoumány reference. V návaznosti na sběr informací bývají uskutečněny další rozhovory s 

potenciálním nadřízeným, poté může být uchazeči předvedeno pracoviště a může být 

představen spolupracovníkům. Po rozhodnutí o přijetí je uchazeči pracovní místo nabídnuto 

[2]. 

1.1.2.1. Metody výběru zaměstnanců 

K výběru zaměstnanců existuje řada metod, avšak žádná z nich nemůže zcela 

spolehlivě zaručit úspěšnost vybraného zaměstnance. V praxi se proto osvědčuje kombinace 

více metod [1]. 

Analýza dokumentace uchazečů (životopis a motivační dopis, firemní dotazník, 

osobní dotazník, ústní či písemné reference, pracovní posudek, lékařské vyšetření). 

Výběrový rozhovor je velmi významnou a nejčastěji využívanou metodou výběru 

zaměstnanců. Individuální rozhovor (mezi čtyřma očima) je nejběžnější metodou, která 

poskytuje nejlepší příležitost k navázání úzkého kontaktu mezi tazatelem a uchazečem, ale je 

zde nebezpečí chybného rozhodnutí jediného tazatele. Výběrový panel (dva či více lidí na 

straně tazatelů) tvoří v případě dvou tazatelů zpravidla personalista a potenciální nadřízený 

uchazeče. V případě skupinového (hromadného) rozhovoru je na jedné straně skupina 

uchazečů, na druhé straně jeden či více tazatelů. Umožňuje posoudit chování jednotlivých 

uchazečů ve skupině, ale neumožňuje hlubší posouzení všech jedinců. Rozhovory mohou být 

strukturované, nestrukturované či polostrukturované. Nevýhodou pohovorů je existence 

nebezpečí chybného nebo povrchního rozhodnutí, komise navíc mívají sklon být nakloněny 

sebejistým a výřečným uchazečům a může tak dojít k upřednostnění těchto uchazečů před 

těmi, jejichž schopnosti a znalosti ovlivní například nervozita. Chybám se ovšem lze částečně 
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vyvarovat použitím strukturovaného či standardizovaného pohovoru, který pomůže následně 

porovnat vybraná kritéria [25]. Jak uvádí Stýblo [32], rozhovor musejí vést lidé kvalifikováni 

v této technice, kteří jsou schopni poznat vlastnosti, schopnosti, odhadnout znalosti a 

dovednosti uchazečů, odhalit jejich osobnostní rysy a to vše přiměřeně srovnat s požadavky 

úspěšného zastávání místa, pro které je uchazeč vybírán. 

Testy pracovní způsobilosti lze rozdělit na psychologickou diagnostiku, testy znalostí 

a dovedností (výkonové testy) např. odborné, jazykové, fyzické. Psychologická diagnostika je 

nástrojem měření individuálních charakteristik uchazečů, slouží k odhadu inteligence, 

schopností, zájmů a motivace osobnosti [14]. 

Grafologie je zkoumání sociální struktury lidské bytosti prostřednictvím jejího 

rukopisu. Smyslem je učinit si na základě uchazečova rukopisu závěry o jeho osobnosti a na 

této základně předpovídat jeho budoucí pracovní výkon v nějaké roli [2]. 

Assessment centre je komplexní diagnosticko-výcvikový program založený na 

vhodné struktuře metod výběru zaměstnanců. Znamená standardizované hodnocení toho, jak 

člověk jedná. K tomu slouží vícestranné pozorování účastníků při plnění různých cvičení, 

např. řešení případových studií, skupinových diskuzích, hraní rolí, třídění došlé pošty aj. Jako 

dodatek ke skupinovým úkolům jsou využity rovněž testy a pohovory [14]. Hroník [19] uvádí 

jako optimální počet 7 účastníků assessment centre pod dohledem 4 hodnotitelů. Tato metoda 

se využívá nejen při výběrových řízeních, ale rovněž při hodnocení a rozvoji stávajících 

zaměstnanců, kde se hovoří o development centre. 

Přijetí pracovníka na zkušební dobu je metoda přijetí dvou či více zaměstnanců na 

jedno pracovní místo, z nichž je po zkušební době vybrán ten, který se osvědčil nejlépe [6]. 

1.2.  Přijímání, adaptace a rozmisťování zaměstnanců 

1.2.1. Přijímání zaměstnanců 

Přijímání zaměstnanců je personální činnost zahrnující právní a administrativní 

náležitosti související s nástupem nového zaměstnance a také jeho uvedení na pracoviště. 

Přijímání je řada procedur, které následují poté, co je vybraný uchazeč o zaměstnání 
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informován o tom, že byl vybrán, a akceptuje nabídku zaměstnání ve společnosti. Tyto 

procedury končí během dne nástupu pracovníka do zaměstnání [13].  

Pracovní poměr se zakládá jmenováním, na základě volby a nejčastěji pracovní 

smlouvou. Pracovní smlouva je záležitostí dvoustrannou, zaměstnanec musí mít možnost 

seznámit se s jejím návrhem a vyjádřit se k němu. Sepisuje se písemně. Podle zákona, musí 

obsahovat druh práce, který bude vykonáván, den nástupu a místo výkonu práce. 

Zaměstnavatel má dále povinnost informovat zaměstnance o obsahu pracovního poměru 

(bližší označení druhu a místa výkonu práce, délka dovolené a její určování, výpovědní doby, 

týdenní pracovní doba a její rozvržení, mzda či plat a způsob odměňování, termín výplaty, 

splatnost, místo a způsob vyplácení mzdy a platu, údaje o kolektivních smlouvách) [2]. 

Po podpisu pracovní smlouvy je nezbytné zařazení zaměstnance do personální 

evidence, tj. pořízení osobní karty či jiného nosiče s nezbytnými údaji o zaměstnanci, pořízení 

mzdového listu, evidenčního listu důchodového zabezpečení apod. Dále je třeba od 

předchozího zaměstnavatele převzít zápočtový list sloužící pro potřeby důchodového 

zabezpečení a do osmi dnů od vzniku pracovního poměru podat přihlášku k sociálnímu 

pojištění příslušné správě sociálního zabezpečení a přihlášku ke zdravotnímu pojištění 

zdravotní pojišťovně [7]. 

Součástí přijímání je uvedení zaměstnance na pracoviště. Zaměstnanec personálního 

útvaru by měl doprovodit přijímaného zaměstnance na jeho nové pracoviště a předat jej jeho 

bezprostřednímu nadřízenému. Ten ho seznámí s jeho právy a povinnostmi, se sociálně – 

hygienickými podmínkami, poskytne mu detailnější informace o příslušném pracovišti, 

pracovním místě a seznámí ho s předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 

práci. Nadřízený by měl seznámit nového zaměstnance s ostatními zaměstnanci dané 

organizační jednotky. V případě, že je třeba zaměstnance zacvičit či zaškolit, bývá mu 

k tomuto účelu přidělen instruktor či školitel. Na závěr je zaměstnanec zaveden na místo 

výkonu své práce, je mu formálně předáno zařízení potřebné k výkonu práce a jsou mu 

přiděleny první pracovní úkoly [25]. 
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1.2.2. Adaptace zaměstnanců 

Adaptace je proces pomáhání novým zaměstnancům zvládnout rychle novou práci tak, 

aby se brzy stali platnými a produktivními [29]. Adaptabilita člověka je předpokladem 

zvládnutí pracovní činnosti, ale také začlenění do sociálního prostředí, tedy do skupiny a do 

společnosti. Adaptace na určité pracovní místo, tj. vyrovnání se zaměstnance s prací a vlivy 

okolí, závisí kromě osobnostních charakteristik zaměstnance rovněž na jeho profesní úrovni, 

na pracovních zkušenostech a splněných očekáváních a také na podmínkách adaptace ze 

strany organizace [25]. Nový zaměstnanec se v průběhu adaptace adaptuje na kulturu 

společnosti, vlastní pracovní činnost a sociální podmínky (na vztahy na pracovišti). Uvádění 

nových zaměstnanců do společnosti má čtyři cíle: 

1. pomoci zaměstnanci překonat počáteční fáze po nástupu, 

2. ovlivnit příznivý postoj a vztah zaměstnance ke společnosti, aby se zvýšila 

pravděpodobnost jeho stabilizace, 

3. dosáhnout toho, aby nový zaměstnanec podával žádoucí pracovní výkon v co nejkratším 

možném čase po nástupu, 

4. snížit pravděpodobnost brzkého odchodu zaměstnance [4]. 

Orientace zaměstnance probíhá po oficiální linii jako plánovitý proces zajišťovaný 

především personálním útvarem a bezprostředním nadřízeným, ale také neformálním 

způsobem jako spontánní proces zabezpečovaný spolupracovníky, který má značný význam 

pro začlenění nového zaměstnance do pracovní skupiny. Efektivním nástrojem řízení adaptace 

zaměstnanců je individuální plán pro adaptační období, který by měl zahrnovat všechny 

významné kroky procesu adaptace na pracovní místo v časovém harmonogramu. Tento plán 

je vodítkem pro postup v průběhu adaptace pro nadřízeného adaptovaného zaměstnance, další 

zaměstnance, kteří se na řízení adaptace podílejí, i pro samotného zaměstnance [5]. 

Bezprostřední nadřízený se podílí na adaptaci zaměstnance zejména v rámci příslušného 

organizačního útvaru a pracovního místa, poskytuje mu podporu, řeší případné problémy 

v průběhu jeho adaptace, kontroluje a vyhodnocuje její průběh. Personalisté zpracovávají 

koncepci adaptace zaměstnanců, vytvářejí plány adaptace pro jednotlivé kategorie pracovních 

míst a ve spolupráci s bezprostředními nadřízenými zaměstnanců specifikují plány adaptace 

pro konkrétní zaměstnance [23]. Novému zaměstnanci bývá přidělen mentor či patron, který 

mu věnuje v průběhu adaptace zvýšenou pozornost, radí mu, zaškoluje ho do výkonu práce a 
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pomáhá mu s adaptací v sociálním prostředí. Mentoring má v podstatě tři funkce, a to 

vzorovou (způsoby chování mentora jsou sledovány a částečně přebírány), psychosociálně 

podpůrnou (akceptování a ocenění, poradenství v problematických situacích, přátelské 

zacházení), a kariérní (podnětné úkoly a zviditelnění výkonů, uvedení do organizační 

mikropolitiky, podpora při povýšení a převedení) [14]. 

Konkrétní výsledky procesu adaptace zaměstnance nejsou ve společnosti jednoznačně 

měřitelné, neboť do tohoto procesu a výsledků měření zasahují mnohé další faktory. 

Důsledkem nedostatečné adaptace je nezvládání pracovních úkolů, stres a frustrace, které mají 

dopad na výkonnost a mohou vést až k tomu, že zaměstnanec společnost opustí [28]. 

1.2.3. Rozmisťování zaměstnanců 

Rozmisťování zaměstnanců lze vymezit jako kvalitativní, kvantitativní, časové a 

prostorové spojování zaměstnanců s pracovními úkoly a s pracovními místy s cílem 

optimalizovat vztah mezi zaměstnancem, jeho prací a pracovním místem, a tím dosahovat 

zlepšování individuálního, týmového i celoorganizačního pracovního výkonu [33]. 

Rozmísťování zaměstnanců je nepřetržitým procesem v důsledku změn techniky, technologie, 

požadavků trhu, konkurenčního prostředí a v souvislosti s těmito změnami měnících se 

nároků na pracovní místa a na schopnosti zaměstnanců na těchto místech. Rozmísťování 

zaměstnanců je řízení pohybu zaměstnanců do společnosti, uvnitř společnosti a ze společnosti 

[35]. V rámci vnitřní mobility Koubek [25] rozlišuje: 

 povýšení zaměstnance – k povýšení dochází na základě přímého rozhodnutí nebo 

interního výběrového řízení, 

 převedení zaměstnance na jinou práci – zaměstnanec přechází na pracovní místo, které 

má přibližně stejný charakter, význam, postavení v hierarchii funkcí i výši odměny. 

Důvody převedení zaměstnanců na jinou pozici jsou např. úspora zaměstnanců v rámci 

společnosti, ukončení činnosti organizační složky, potřeba pokrýt uvolněné pracovní 

místo, nespokojenost zaměstnance na současném pracovním místě, 

 přeřazení zaměstnance na nižší funkci – pracovní místo je zrušeno, společnost nemá 

možnost nabídnout zaměstnanci rovnocenné místo, nebo zaměstnanec není schopen 

dosavadní pracovní místo zvládat (z důvodu změny zdravotního stavu či tato skutečnost 

vyplyne z výsledků pracovního hodnocení). 
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Formy rozmísťování zaměstnanců v rámci vnější mobility: 

 aktivní stránka – získávání, výběr, přijímání a orientaci zaměstnanců (pracovníci 

přicházející do organizace), 

 pasivní stránku – ukončování pracovního poměru, tj. propouštění, penzionování, 

rezignace, úmrtí zaměstnanců [2] . 

1.3.  Motivace a stimulace 

Pracovní chování lidí ovlivňuje mnoho faktorů na straně jedince i na straně 

společnosti, a ty jsou ve vzájemné interakci. Pracovní chování člověka spoluurčují mnohé 

osobnostní a individuální charakteristiky a očekávání, jeho identifikace se společností a prací. 

Na chování zaměstnanců působí mnohé skutečnosti týkající se kultury společnosti a 

organizačního klimatu, vlastní pracovní skupiny, systému řízení a vedení lidí [15]. 

Prostřednictvím práce uspokojuje člověk mnohé své potřeby (projevy nedostatku), a to 

potřeby existenční i sociální. V pracovním životě mají lidé různé preference, usilují o 

uspokojení potřeby vysokého výdělku, potřeby upevnění své pozice, potřeby optimálních 

vztahů s kolegy a s nadřízeným, potřeby úspěchu v pracovní činnosti a ocenění tohoto 

výkonu, potřeby rozvoje a pracovního postupu ad. [35]. 

Zdroje pracovního jednání se nacházejí ve vnitřní motivaci zaměstnance (tj. soubor 

potřeb, hodnot, zájmů) a ve vnějších vlivech (stimulech, tj. podnětech ovlivňujících vnitřní 

motivaci), které působí na zaměstnance zvenku. Vnitřní motivy působí jako dispozice 

k zaměření a udržení pracovního jednání žádoucím směrem. Jednotlivé motivy nepůsobí 

izolovaně, ale vytvářejí určité funkčně či obsahově spojené struktury [6]. Pracovní motivace 

je závislá na mnoha situačních proměnných, např. na charakteru úkolu, na osobnosti 

nadřízeného (na jeho stylu vedení), na úrovni mezilidských vztahů v pracovní skupině ad. 

Lidé mají různé potřeby, stanovují si různé cíle, aby tyto své potřeby uspokojili, a podnikají 

různé kroky směřující ke splnění těchto cílů. Je mylné se domnívat, že jeden přístup 

k motivaci bude vyhovovat všem lidem [3]. 

Podle Dvořákové [14] je možné motivovat zaměstnance pouze do úrovně jeho znalostí 

a schopností, nanejvýše je možno motivovat zájem zaměstnance na jejich zvýšení. Vymezení 

objektivní hranice působnosti procesu pracovní stimulace má v praxi mimořádně velký 
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význam, protože její nerespektování vede k neefektivnímu vynakládání nákladů i pracovní 

energie manažerů a ve svých důsledcích vede k pocitům skepse o účinnosti motivačních 

procesů. Uvedené vztahy lze schematicky znázornit, viz obrázek 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivka: 1 – 5 znamená chtít; 6 – 8 znamená umět 

Obrázek 1: Determinanty pracovního výkonu. Zdroj: [14] 
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přínos zaměstnance. Stimul musí působit dvousměrně – v případě negativního hodnocení 

nepřiznání či snížení, 

 podíl na zisku jako forma zainteresovanosti zaměstnance na celkovém efektu společnosti, 

 hmotné stimuly působící zprostředkovaně – financování rozvoje kvalifikace, vzdělávací 

akce, studijní pobyty a stáže, 

 zaměstnanecké výhody, 

 delegování vyšší pravomoci a odpovědnosti v systému řízení, povyšování na základě 

hodnocení výsledků práce, pracovního profilu a předpokladu dalšího rozvoje, 

 veřejné podnikové oceňování výsledků práce nejlepších zaměstnanců a jiné formy 

morálního ocenění, 

 systém oceňování věrnosti společnosti, 

 obohacování obsahu práce, větší samostatnost, 

 cílevědomé vytváření pozitivního podnikového klimatu v mezilidských vztazích, 

pozitivní utváření vztahů nadřízený – podřízený, 

 kvalitní výběr zaměstnanců, 

 poskytování podnikových akcií. 

1.4.  Vzdělávání a rozvoj 

Společnosti čelí mnoha vnějším vlivům, které je v důsledku nutí k přizpůsobování 

kompetencí, schopností svých zaměstnanců. Rozvoj schopností zaměstnanců je předpokladem 

jejich flexibility, perspektivy ve společnosti a současně posiluje jejich postavení na trhu práce. 

Vzdělávání je proces, během něhož zaměstnanec získává a rozvíjí nové znalosti, dovednosti, 

schopnosti a postoje [10]. Vzdělávání zaměstnanců a jejich rozvoj jsou nástrojem k jednomu 

z hlavních úkolů personálního řízení ve společnosti, kterým je slaďování požadavků míst a 

schopností lidí v současnosti i v budoucnosti. Hlavními přínosy vzdělávání pro společnosti 

jsou rozvoj zaměstnanců, jejich odbornosti, dovedností a kompetencí, zvýšená zastupitelnost 

zaměstnanců, jejich stabilizace, zlepšování komunikace a spolupráce v týmech [20]. 

Podle Koubka [25] je možné vzdělávání rozdělit do několika skupin:  

 doškolování - přizpůsobování pracovních schopností zaměstnanců měnícím se 

požadavkům pracovního místa - prohlubování pracovních schopností a flexibility v rámci 

pracovního místa,  
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 rozšiřování pracovních schopností - zvyšování využitelnosti zaměstnanců, aby zvládali 

znalosti a dovednosti potřebné k vykonávání i jiných pracovních míst či prací, 

 přeškolování (rekvalifikace) - zajišťování procesů, kdy jsou zaměstnanci přeškolování na 

povolání, která společnost potřebuje 

 orientace - přizpůsobování pracovních schopností nových zaměstnanců specifickým 

požadavkům daného pracovního místa, používané techniky, technologie, stylu práce a 

kultury společnosti, 

 formování pracovních schopností - (překračujících hranice odborné způsobilosti), tedy 

rozvoj kompetencí zaměstnance, které se uplatňují zejména v mezilidských vztazích, 

ovlivňují chování zaměstnance a v důsledku ovlivňují i výkon. 

Úkolem liniových manažerů je podporovat učení, ke kterému nepřetržitě dochází na 

pracovišti i organizované vzdělávání nových zaměstnanců. Je nutné identifikovat potřeby 

vzdělávání, realizovat vzdělávání s využitím optimálních metod a schopných dodavatelů, 

zvažovat náklady na vzdělávání a vyhodnocovat jeho přínos [3]. 

Tradičně se metody vzdělávání dělí na ty, které jsou používané ke zdělávání na 

pracovišti při výkonu práce (metody „on the job“), a mimo pracoviště (metody „of the job“). 

Do skupiny metod uplatňovaných při výkonu práce je zahrnována instruktáž (zácvik), 

asistování (asistující pomáhá při plnění úkolů), pověření úkolem (samostatné plnění úkolu 

s dohledem např. nadřízeného), koučování (podněcování a směrování zaměstnance 

k žádoucímu výkonu), mentoring (osobní vzor mentora, pomoc zaměstnanci), konzultování, 

rotace práce (zpravidla krátkodobé působení na různých pracovních místech nebo v různých 

útvarech společnosti), pracovní porady. Vzdělávacími metodami používanými mimo vlastní 

pracovní činnost jsou přednáška, seminář, demonstrování (názorné ukázky), případové studie 

(skutečná či smyšlená vylíčení pracovních problémů nebo situací, které účastníci řeší), 

brainstorming (shromažďování návrhů řešení problému), workshop (řešení problému ve 

skupině odborníků nebo zaměstnanců společnosti, simulace (řešení situace podle scénáře), 

hraní rolí (účastníci na sebe berou různé role v různých situacích, více či méně určené 

scénářem). Ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců je také využíván e-learning a outdoorové 

programy (pohybové aktivity v přírodě, které jsou zdrojem zkušeností a poznání, zaměřené 

např. na týmovou práci) [34]. 
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Armstrong [2] považuje za nejefektivnější tzv. systematické vzdělávání zaměstnanců, 

které je plánované, dobře zacílené a organizované. Jeho přednosti jsou: 

 připravuje vlastní zaměstnance podle potřeb společnosti (zajišťuje si potenciál 

zaměstnanců z interních zdrojů), 

 umožňuje průběžné utváření schopností zaměstnanců v souladu s potřebami společnosti, 

 napomáhá zvyšování pracovního výkonu a jeho kvality, 

 je efektivním způsobem nalézání zaměstnanců z interních zdrojů, 

 průměrné náklady na jednoho vzdělávaného zaměstnance bývají nižší než při jiném 

způsobu vzdělávání (chaotickém, neřízeném vzdělávání), 

 umožňuje zdokonalování vzdělávacích procesů (využívají se zkušenosti z dosud 

realizovaného vzdělávání), 

 zvyšuje motivaci zaměstnanců, 

 zlepšuje vztah zaměstnanců ke společnosti, 

 zvyšuje atraktivitu společnosti na trhu práce, 

 podporuje šance zaměstnanců na postup, 

 přispívá ke zlepšování pracovních i mezilidských vztahů.  

 

1.4.1. Plánování osobního rozvoje zaměstnanců 

Armstrong [1] charakterizuje vzdělávání jako něco, co se soustřeďuje na přírůstek 

znalostí nebo na vyšší úroveň dovedností, zatímco rozvoj chápe jako cestu k jinému stavu bytí 

či fungování. 

Plánování rozvoje by mělo mít následující fáze:  

 analyzovat současný stav a určit potřeby rozvoje (např. v rámci procesu řízení 

pracovního výkonu), 

 stanovit cíle rozvoje (zlepšování výkonu na současném pracovním místě, zlepšení nebo 

získání dovedností, rozšíření znalostí, rozvoj konkrétních oblastí schopností, přechod 

nebo vzestup v rámci společnosti), 

 připravit plán akcí – plán činností k rozvoji (rozvojové aktivity), 

 realizovat naplánované akce [1], viz obrázek 2. 
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k rozvoji 

 

    

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Fáze přípravy a realizace plánu osobního rozvoje. Zdroj: [1] 

Potřeby rozvoje mohou být uspokojeny pomocí řady činností: 

 pozorování práce ostatních (nejlepší postup, nejlepší praxe), 

 práce na projektech, 

 přijetí role vzoru (mentor), 

 zapojení do jiných oblastí práce, 

 plánované využívání vnitřních prostředků vzdělávání (např. videoprogramy), 

 podílení se na formulování politiky, 

 zvýšená míra profesionality v práci, 

 koučování jiných lidí, 

 studium doporučené literatury, 

 zvláštní pověření úkolem, 

 učení se akcí, 

 distanční vzdělávání, 

 vzdělávací kurzy [16]. 

1.5.  Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců 

1.5.1. Řízení pracovního výkonu 

Zabezpečení úrovně pracovního výkonu, který vytváří předpoklad pro rozvoj 

společnosti, je v současném pojetí managementu chápáno jako komplexní proces, integrující 
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všechny faktory ovlivňující výkonnost společnosti. Cílem není jen zhodnotit zaměstnancův 

výkon, ale motivovat jej ke společné formulaci pracovních cílů, k aktivnímu řešení problémů 

spojených s jejich realizací a rozvoji vlastních schopností a dovedností. Zaměstnanec se tak 

stává aktivním prvkem v celém procesu, a to již od stanovení pracovního úkolu přes 

hodnocení výsledků až k rozvoji vlastních schopností [14]. 

Řízení pracovního výkonu v průběhu stanoveného období reprezentuje vedení lidí, 

neformální posuzování jejich pracovního výkonu v rámci každodenní manažerské činnosti. 

Přesto, že řízení pracovního výkonu je nepřetržitý proces, zůstává formální hodnocení 

(zpravidla roční nebo půlroční setkání), jeho důležitou součástí. Setkání poskytuje možnost 

zamyslet se nad zásadními problémy pracovního výkonu a rozvoje. Zkoumání a posuzování 

se musí opírat o skutečný pracovní výkon, musí být konkrétní, musí umožňovat nadřízeným a 

zaměstnancům nalézt společný pozitivní pohled na to, jak výkon v budoucnu zlepšit, jak řešit 

problémy s dosahováním cílů, jak využívat své znalosti a dovednosti a rozvíjet své 

schopnosti. Zaměstnanci by měli být aktivními činiteli změny [18]. Při příležitosti formálního 

setkání se uzavírají dohody o pracovním výkonu. Smyslem těchto dohod je určení cílů, 

kterých je třeba ve stanoveném období dosáhnout, vymezit prostředky a kompetence potřebné 

k jejich dosažní a zpravidla také způsob odměny v závislosti na dosaženém cíli. Specifikace 

cílů a prostředků v dohodách se zaměstnanci vytvářejí základ pro objektivní a motivující 

hodnocení zaměstnance. Cíle by měly splňovat zásady SMART. Měly by tedy být 

srozumitelné, měřitelné, dosažitelné, relevantní, časově určené, ale také pozitivně 

formulované, etické a náročné [17]. 

1.5.2. Hodnocení zaměstnanců 

Základním účelem hodnocení zaměstnanců je získat informace o pracovním výkonu a 

pracovním chování zaměstnanců a poskytnout jim zpětnou vazbu k jejich pracovnímu 

působení. Cílem hodnocení je zlepšit výkonnost a pracovní chování zaměstnanců a získat 

informace k zaměření jejich osobního rozvoje a dalšího využití ve společnosti [18]. 

Podle Armstronga [2] je možné hodnocení rozdělit do tří skupin: 

 Průběžné hodnocení (neformální) je zaměřeno na bezprostřední pracovní výkon, je 

bezprostřední zpětnou vazbou od nadřízeného. 
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 Příležitostné hodnocení je vyvoláno okamžitou potřebou, např. hodnocení po skončení 

adaptace zaměstnance, pracovní posudek. 

 Systematické hodnocení (formální) se provádí pravidelně, je standardizované, 

zaměstnanci jsou hodnoceni podle předem stanovených kritérií. 

Podle Hroníka [18] jsou neformální zkoumání a posuzování pracovního výkonu 

probíhající nepřetržitě v průběhu celého období nezbytná. Uvádí ale také, že velmi důležitá 

jsou i formální hodnocení, protože ta shrnují závěry, které z průběžného neformálního 

hodnocení vyplynuly a poskytují základy pro novou dohodu o pracovním výkonu.  

Systematické hodnocení zaměstnanců lze charakterizovat jako zjišťování a posuzování 

pracovního výkonu (výsledky práce, kvalita práce) a pracovního chování zaměstnance 

(posuzování vlastností, aspirací, jednání, vystupování, potenciálu, přístup k práci, pracovní 

disciplínu, spolupráci s lidmi), poznání pozitiv a negativ činnosti zaměstnance s cílem zlepšit 

jeho pracovní výkon. Systematické hodnocení probíhá pravidelně, vždy za určité stanovené 

období (nejčastěji ročně či půlročně). Má-li hodnocení zaměstnanců plnit svůj účel, musí být 

propojeno s ostatními personálními činnostmi, zejména s rozmisťováním zaměstnanců, 

s jejich vzděláváním, s osobním rozvojem a řízením kariéry [18]. 

Základní cíle systematického hodnocení zaměstnanců jsou: 

 zvyšování výkonnosti zaměstnanců na základě posouzení jejich silných a slabých 

stránek, 

 osobní rozvoj zaměstnanců, určení potřeb vzdělávání zaměstnanců, 

 diferenciace odměňování, 

 zjištění osobních představ a potřeb zaměstnanců a získání podnětů ke zlepšení situace na 

pracovišti, 

 zjištění podkladů pro rozmísťování zaměstnanců uvnitř podniku (zmapování potenciálu 

zaměstnanců, stabilizace perspektivních zaměstnanců, plánování personálních náhrad), 

 zlepšování komunikace mezi nadřízenými a podřízenými [30]. 

1.5.2.1. Kritéria hodnocení zaměstnanců 

Kritéria hodnocení zaměstnanců by měla splňovat základní požadavky. Měla by být 

validní  - kritérium musí měřit, co má být měřeno, objektivní - různí hodnotitelé by měli při 
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použití určitého kritéria u konkrétního zaměstnance dojít ke stejnému výsledku, nezávislá - 

jedno kritérium nesmí vycházet z druhého, relevantní - kritéria by měla odpovídat 

specifickým charakteristikám práce, kritéria musí být srozumitelná a jednoznačná a počet 

kritérií by neměl být příliš velký [18]. 

Hodnotící kritéria můžeme rozdělit do třech základních kategorií: 

 vlastnosti – přetrvávající znaky osobnosti, které jsou osobě připsány (schopnost prosadit 

se, kreativita, iniciativa, samostatnost, loajalita, organizační schopnosti), 

 kritéria vztahující se k výsledkům výkonu – pracovní výsledek činnosti zaměstnance 

(vyrobené kusy, kvalita práce, spokojenost zákazníků, množství reklamací), 

 kritéria vztahující se k chování – pracovní chování zaměstnance (spolupráce s kolegy, 

ochota přijímat úkoly, samostatnost a úsilí při jejich plnění, docházka) [35]. 

1.5.2.2. Metody hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení podle cílů se využívá zpravidla pro hodnocení vedoucích pracovníků a 

specialistů. Splnění cílů je vyhodnocováno k určeným termínům a následně jsou stanovovány 

nové cíle. Cíle a plány postupu jsou podkladem pro hodnotící rozhovor.  

Hodnocení na základě plnění norem je standardní metodou pro hodnocení výrobních 

dělníků. Zaměstnancům jsou stanoveny normy nebo očekávaná úroveň výkonu a poté jsou 

porovnávány se skutečnými výsledky. 

Volný popis zpravidla reprezentuje písemné hodnocení zaměstnance, např. podle 

předem stanovených bodů, které jsou odvozeny od kritérií pracovního výkonu. Volný popis 

není příliš efektivní metodou hodnocení, protože klade nároky na úsudek a vyjadřovací 

schopnosti hodnotitele a není zpravidla využitelný ke vzájemnému porovnávání hodnocených 

zaměstnanců [21]. 

Hodnocení pomocí stupnice je univerzální a snadno použitelnou metodou, která 

umožňuje hodnocení jednotlivých kritérií práce. Mohou být číselné, grafické a slovní. 

Hodnocení na základě kritických případů vychází z posuzování mezních situací, tj. 

výrazně dobrých nebo výrazně špatných výsledků práce zaměstnance v určitém sledovaném 
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období. Tato metoda vyžaduje, aby si hodnotitel vedl záznamy o pracovních výkonech i 

pracovním chování zaměstnance. 

Metody založené na vytváření pořadí hodnocených zaměstnanců porovnávají výkon 

dvou nebo více zaměstnanců buď souhrnně, nebo podle jednotlivých kritérií výkonu [28].  

Metoda BARS – hodnotí chování požadované k úspěšnému vykonávání práce, je 

zaměřena na přístup k práci, dodržování postupu při práci a účelnost výkonu. Je variantou 

hodnotící stupnice. Stupnice se zpracovává pro každý úkol vykovávaný na pracovním místě, 

pracovní chování při plnění úkolu bývá zařaditelné do pěti až sedmi bodových stupňů, z nichž 

je každý doplněn o vzorovou slovní charakteristiku chování sloužící jako vodítko pro 

hodnotitele, který označí stupeň odpovídající nejpřiměřenější formulaci. 

Development centre je soubor různých diagnostických metod zaměřených na 

identifikaci úrovně schopností zaměstnanců, na posouzení jejich silných a slabých stránek a 

jejich rozvojového potenciálu s cílem stanovit potřeby jejich vzdělávání a osobního rozvoje. 

Metoda CBI posuzuje úrovně kompetencí. Rozhovor umožňuje hodnotiteli hledat 

důkazy o přítomnosti kompetencí na základě analýzy minulých událostí v pracovním životě 

hodnoceného. Hodnocený má během rozhovoru identifikovat několik úkolů či projektů, za 

které odpovídal, a uvést výsledky, s nimiž úkoly nebo projekty ukončil. Vypovídá o svých 

pracovních aktivitách způsobem, který odkrývá chování, jež při nich uplatnil. Důležitá je 

příprava na rozhovor, je třeba rozhodnout, které kompetence budou posuzovány [32]. 

360° hodnocení sbírá informace od mnoha zdrojů (nejčastěji od přímého nadřízeného, 

personálního manažera, spolupracovníků, podřízených a sebehodnocení), čímž přináší velmi 

důkladné informace o rozličných aspektech výkonu jednice. Vzhledem k množství dat může 

jít o metodu náročnou a nákladově málo efektivní. 

540° hodnocení zahrnuje kromě výše uvedených osob také jedince mimo společnost 

(např. zákazníky), kteří mohou poskytnout velmi cenné pohledy na vykonávání práce jedince. 

Potřebu zapojení kompetencí do hodnotících systémů vyvolala zejména nemožnost 

porovnat náročnost cílů v různých pozicích. Je obtížné spravedlivě stanovit odměnu ve 

společnostech, kde existuje několik desítek pracovních pozic. Dalším podstatným faktorem 

podporujícím kompetence v systému hodnocení je skutečnost, že očekávané výsledky nejsou 
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vždy pod kontrolou zaměstnanců, kteří jsou za ně hodnoceni. Zaměstnanci někdy nemají 

vzhledem k okolnostem (vnějším vlivům či faktorům na straně společnosti) možnost ovlivnit 

úspěch svého snažení, přestože vyvinou značné úsilí a počínají si dobře. Jsou-li poté 

hodnoceni negativně, protože nedosáhli stanovených dílů, je to pro ně demotivující. 

Hodnocení přestanou respektovat a nevidí smysl v podávání vyššího výkonu a v jeho 

zlepšování. Přílišné zaměření na cíle a výsledky vedlo k tomu, že začaly společnosti 

stagnovat. Přestože bylo dosaženo výsledků, nebylo jasné, které kvality lidí by měly být 

rozvíjeny [18].  

1.6.  Odměňování zaměstnanců 

Odměňování je realizováno ve formě mzdy, platu či jiné peněžní nebo nepeněžní 

odměny, je kompenzací za vykonanou práci. Aby systém odměňování nevedl ke konfliktům, 

musí splňovat tři cíle. Musí podporovat motivaci zaměstnanců, tzn. být srovnatelný 

s odměnami, které jsou nabízeny v jiných společnostech a s úsilím, které zaměstnanec 

projevuje. Systém odměňování musí být spravedlivý, měl by zaměstnanci dát pocit, že je 

odměňován podle svých zásluh a eventuální rozdíly v odměňování jsou pochopitelné a 

zdůvodněné, že existuje oprávněná diferenciace. Transparentnost je třetím cílem systému 

odměňování. Systém musí být založen na známých mechanismech, pochopitelných všem 

zaměstnancům [11].  

Systém odměňování by měl plnit následující požadavky: 

 přilákat potřebný počet a kvalitu uchazečů o zaměstnání ve společnosti, 

 stabilizovat žádoucí zaměstnance, 

 odměňovat zaměstnance za úsilí, dosažené výsledky, loajalitu, zkušenosti a schopnosti, 

 v ziskových organizacích by měl napomoci k dosažení konkurenceschopného postavení 

na trhu, 

 musí být racionální, odpovídající možnostem (zdrojům) společnosti, 

 měl by hrát pozitivní roli v motivování zaměstnanců, vést je k tomu, aby pracovali podle 

svých nejlepších schopností, 

 akceptován zaměstnanci, 

 v souladu s právními normami, 

 sloužit jako stimul pro zlepšování kvalifikace a schopností zaměstnanců, 
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 zajistit, aby mohly být náklady práce vhodným způsobem kontrolovány, zejména 

s ohledem na ostatní náklady a s ohledem na příjmy [22]. 

Odměňování lze rozdělit do několika složek, viz obrázek 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Složky odměňování. Zdroj: [11] 

Celková odměna zahrnuje všechny nástroje, které má společnost k dispozici a které 

mohou být využity k získávání, udržení, motivování a uspokojování zaměstnanců. Celkovou 

odměnu tvoří vše, čeho si zaměstnanci v zaměstnaneckém vztahu cení [21]. 

Tarifní mzda představuje zaručenou část individuální mzdy. Zahrnuje mzdový tarif a 

příplatky za nestandardní pracovní podmínky. Tarifní stupnice tvoří stupně oceněné 

mzdovými tarify, které jsou diferencovány s cílem zohlednit rozdíly mezi pracovními 

činnostmi ve společnosti a mzdové relace za srovnatelné práce na externím trhu práce zjištěné 

mzdovými průzkumy. Tarifní stupnice mohou mít různou podobu – různé rozpětí, poměry 

mezi jednotlivými tarify, tarify s rozpětím nebo pevné aj. Tarifní stupnice motivuje 

zaměstnance ke zvyšování a prohlubování kvalifikace a rozvoji kariéry [14]. 

Rozdělení mzdových forem podle Koubka [25]: 

 časová mzda a plat, 

 úkolová mzda - určitá částka za každou jednotku odvedené práce, 

 podílová (provizní) mzda - např. procento z prodeje, 

Složky odměňování 

Hmotné formy Nehmotné formy 

Nárokové (pevné) Nenárokové 

Mzda či plat, 

povinné příplatky 

Peněžní:  

příplatky, bonusy, prémie 

Nepeněžní: 

 zaměstnanecké výhody 

dobré vztahy na pracovišti, 

větší odpovědnost, 

samostatnost, povýšení, uznání, 

pracovní podmínky ad.  
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 mzdy za očekávané výsledky práce - odměna za dohodnutý soubor prací či za dohodnutý 

výkon, např. smluvní mzda, mzda s měřeným denním výkonem, 

 mzdy a platy za znalosti a dovednosti - např. odměna vázaná na schopnost efektivně 

vykonávat úkoly na různých pracovních místech, 

 mzdy a platy za přínos - odměna za výsledky a schopnosti, které při dosahování výsledků 

uplatňuje, např. v rámci řízení pracovního výkonu, 

 dodatkové mzdové formy  

- odměna za úsporu času, např. za odvedené množství práce během kratší doby, 

- prémie - periodicky se opakující prémie za uplynulé období, jednorázové prémie 

(bonus), mimořádná prémie, 

- osobní ohodnocení (osobní příplatek) -  dáno procentem základního platu oceňuje 

náročnost práce a dlouhodobě dosahované výsledky, 

- odměňování zlepšovacích návrhů, 

- podíly na výsledcích společnosti - podíl na zisku, podíl na výnosu, podíl na výkonu, 

- zaměstnanecké akcie - nabídka zpravidla závisí na době zaměstnání a postavení ve 

společnosti, 

- Scanlonův systém - prémiování založené na prokazatelné úspoře nákladů, 

- příplatky – lze dělit na povinné příplatky, např. za práci přesčas, ve svátek, v noci 

apod. a nepovinné příplatky, např. na dopravu do zaměstnání, na oděv, ubytování ad., 

- ostatní výplaty - příspěvek k životnímu nebo pracovnímu výročí, náborový příspěvek, 

odstupné. 

Časová mzda a plat nemají dostatečný pobídkový účinek. Mzda a plat je hodinová, 

týdenní či měsíční částka, kterou zaměstnanec dostává za svou práci. U dělnických kategorií 

se zpravidla jedná o hodinovou mzdu, u nedělnických kategorií obvykle o měsíční plat [25].  

Základním úkolem systému časových mezd a platů je vytvořit strukturu a systém pro 

srovnatelné odměňování zaměstnanců, závislé na jejich pracovních úkolech (pracovním 

místě) a na jejich pracovním výkonu. Pobídkové (výkonové) formy jsou odměny nabízené 

jako dodatek k časové mzdě či platu nebo existují samostatně a jsou obvykle přímo úměrné 

pracovnímu výkonu, pokoušejí se tedy posílit vazbu odměny na výkon, zviditelnit ji a tím 

motivovat zaměstnance. Lze je třídit podle různých hledisek na individuální, skupinové či 

celoorganizační nebo podle toho, zda jsou využívány pro management a specialisty, manuální 

či administrativní pracovníky [1].  
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1.6.1. Faktory ovlivňující úroveň mezd a platů 

Faktory, které ovlivňují úroveň mezd a platů, lze rozdělit do dvou skupin. 

Vnější mzdotvorné faktory odměňování: 

 situace na trhu práce - nedostatek či přebytek pracovních zdrojů určité úrovně a 

kvalifikace, úroveň a formy odměňování zaměstnanců u společností konkurujících na 

trhu práce, v odvětví, regionu nebo ve státě, příp. životní způsob a životní podmínky ve 

společnosti, 

 platné zákony, předpisy a výsledky kolektivního vyjednávání v oblasti odměňování, příp. 

v oblasti pracovně – právní ochrany a zvláštního zacházení s některými skupinami 

zaměstnanců, jedná se např. o minimální mzdu, minimální nebo dohodnuté mzdové 

tarify, povinné příplatky, placené překážky v práci, placenou dovolenou. 

Vnitřní mzdotvorné faktory společnosti: 

 faktory související s úkoly a požadavky pracovního místa a jeho postavením v hierarchii 

funkcí společnosti - zdrojem informací je popis pracovního místa, profil zaměstnance na 

pracovním místě, hodnocení práce na pracovním místě, požadované schopnosti, 

 výsledky a pracovní chování zaměstnance, úroveň výkonu – zdrojem informací je 

hodnocení zaměstnanců a jejich schopností, 

 pracovní podmínky na konkrétním pracovním místě či ve společnosti jako celku - mohou 

mít negativní dopad na zdraví, bezpečnost nebo pracovní pohodu zaměstnance, mohou 

zvyšovat jeho únavu, vyžadovat zvýšené úsilí, vyvolávat nadměrný stres. 

V kontextu výše uvedených faktorů je třeba zvažovat podobu systému odměňování ve 

společnosti, zvažovat ty aspekty odměňování, které rozhodují o efektivnosti odměňování ve 

společnosti, o jeho motivačním účinku, příznivém či nepříznivém klimatu ve společnosti, o 

úspěšnosti získávání a stabilizace zaměstnanců ve společnosti [25].  

Výše odměny je velmi významným faktorem pracovní spokojenosti. Roli hrají 

preference jednotlivců, mzdové relace v daném regionu, mzdové relace se spolupracovníky. U 

jedinců i u různých profesních skupin zaměstnanců se bude vliv odměny na spokojenost lišit.  

Odměna by měla být jasně provázána s úsilím nebo mírou odpovědnosti a lidé by neměli 

dostávat méně peněz, než si v porovnání se svými spolupracovníky zaslouží. Nediferencované 
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odměňování má negativní vliv na pracovní motivaci, protože neoceňuje nadstandardní úsilí a 

výsledky práce, kterou člověk odvedl. Pro většinu lidí má osobní význam pochvala jako 

ocenění jejich úsilí a výsledků práce, jako potvrzení jejich pracovního úspěchu, jinými slovy 

jako výraz toho, že nadřízený jejich dobré pracovní výsledky registruje a oceňuje [11]. 

1.6.2. Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnanecké výhody jsou složky odměny poskytované navíc k různým formám 

peněžní odměny, zpravidla pouze za to, že jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru. Cíle 

politiky zaměstnaneckých výhod jsou poskytnout atraktivní a konkurenceschopný systém 

celkových odměn, který umožní získat a udržet si kvalitní zaměstnance, omezovat 

nespokojenost a fluktuaci zaměstnanců, zlepšovat zaměstnanecké vztahy, podporovat 

loajalitu, poskytovat společnosti i zaměstnancům daňové výhody, uspokojovat osobní potřeby 

zaměstnanců a tím i nepřímo podporovat jejich výkonnost [1]. 

Pro zvýšení motivačního působení i celkové efektivity zaměstnaneckých výhod je 

potřeba stanovit cíle společnosti v oblasti motivace, opakovaně zjišťovat potřeby a požadavky 

zaměstnanců, provádět vnitřní audit efektivnosti zaměstnaneckých výhod, sledovat nové 

trendy v poskytování benefitů, zajistit interní i externí komunikaci poskytovaných výhod. 

Zaměstnanecké výhody mohou být poskytovány všem zaměstnancům, např. příspěvek na 

stravování, penzijní a životní pojištění, rekreaci, vzdělávací kurzy. Některé benefity mohou 

být poskytovány pouze vybrané skupině zaměstnanců, např. používání služebního auta i 

pro osobní účely, zajišťování a hrazení dopravy do zaměstnání aj. Zaměstnanecké výhody 

mohou být také poskytovány individuálně, např. podpora při neštěstí v rodině, živelní 

pohromě, dlouhodobé nemoci [25]. 

Zaměstnavatelé mohou benefity poskytovat fixním programem pro všechny 

zaměstnance. To znamená, že každý má nárok na veškeré společností nabízené benefity. 

Nevýhodou tohoto systému je, že zaměstnavatel investuje do určitého programu 

zaměstnaneckých výhod, ale zaměstnanci nemusí mít o ně zájem. Druhým způsobem 

poskytování benefitů je flexibilní systém, kdy si zaměstnanci mohou v rámci stanoveného 

firemního balíčku zaměstnaneckých výhod a stanoveného limitu bodů volit takové benefity, 

které mu budou nejvíce vyhovovat. Tento systém je znám také pod názvem Kafeteria systém 

[11]. 
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2. METODICKÁ ČÁST 

Cílem diplomové práce bylo zanalyzovat personální činnosti ve společnosti XY, a.s., 

vyhodnotit postupy využívané v procesech získávání a výběru, přijímání, adaptace a 

rozmisťování, motivace, stimulace, vzdělávání, rozvoje, hodnocení a odměňování 

zaměstnanců a navrhnout změny pro zdokonalení těchto procesů. Zkoumáno bylo, zda jsou 

personální činnosti vykonávány v souladu se současnými trendy řízení lidských zdrojů. 

Způsoby personálního řízení využívané ve společnosti byly konsultovány s literaturou.  

Objektem zkoumání byly procesy získávání a výběru zaměstnanců, přijímání, 

adaptace a rozmisťování, motivace a stimulace, vzdělávání a rozvoje, hodnocení a 

odměňování ve výrobní společnosti zabývající se obalovými materiály a válcovanými 

polotovary z hliníku. Informace o současném personálním řízení byly získávány 

prostřednictvím personalistky dané společnosti na osobních schůzkách, e-mailovou 

konzultací, předáváním interních materiálů. Teoretická východiska pro praktickou část práce 

byla čerpána ze zdrojů uvedených v kapitole 5. Seznam použité literatury.  

Jednotlivým procesům personálního řízení je v praktické části věnovaná samostatná 

kapitola. Na personální procesy je ovšem třeba pohlížet jako na celek a to nikoli jako na 

pouhý součet těchto částí, ale je nezbytné zohledňovat vazby mezi nimi. Zjištění diplomové 

práce by měla sloužit především personálnímu oddělení společnosti XY, a.s. Výsledky 

zkoumání personálních činností by měly společnosti pomoci ovlivnit její vývoj, vést 

k zefektivnění práce, lepšímu využití potenciálu společnosti a spokojenosti zaměstnanců.  
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1. Představení společnosti 

Společnost XY, a.s. zaměstnávající 741 lidí je významný evropský a největší 

tuzemský výrobce obalových materiálů a válcovaných polotovarů z hliníku.  

Vize 

XY, a.s. je rostoucí ziskovou společností, která zákazníkům dodává široké portfolio 

produktů na bázi hliníku a nabízí inovativní řešení s vysokou užitnou hodnotou při optimálně 

využitých technologiích.  

Hodnoty 

 kvalitní produkty, 

 kvalitní a motivovaní zaměstnanci, 

 inovativní řešení potřeb zákazníků, 

 efektivní využívání zdrojů a řízení nákladů, 

 spolehlivé plnění termínů a flexibilita dodávek. 

Rok 2011 se vyznačoval nárůstem výkonnosti společnosti XY, a.s. Vzhledem 

k rostoucí poptávce a obchodním aktivitám společnosti se podařilo zvýšit objem zakázek ve 

všech segmentech trhu. V roce 2011 zajistila společnost zvýšení prodeje výrobků v tunovém 

vyjádření o 2 % a v korunovém vyjádření o 8 %. Výsledkem prodejních aktivit byly docíleny 

v roce 2011 výkony ve výši cca 4,314 mil. Kč a zisk před zdaněním 171 mil. Kč. Společnost 

zajistila potřebný růst vlastního kapitálu, což přispělo k její finanční stabilitě. 

3.1.1.  Produkty  

Společnost XY, a.s. vyrábí produkty z hliníku. Využívá jeho bariérových vlastností, 

odolnosti proti korozi, recyklovatelnosti, lehkosti a tvárnosti pro výrobu široké škály produktů 

s využitím v různých průmyslech. Mezi výrobky společnosti patří: 

http://www.alinvest.cz/cz/o-spolecnosti/vize-a-hodnoty/art_19156/vize-a-hodnoty.aspx
http://www.alinvest.cz/cz/o-spolecnosti/vize-a-hodnoty/art_19156/vize-a-hodnoty.aspx
http://www.alinvest.cz/cz/o-spolecnosti/vize-a-hodnoty/art_19156/vize-a-hodnoty.aspx
http://www.alinvest.cz/cz/o-spolecnosti/vize-a-hodnoty/art_19156/vize-a-hodnoty.aspx
http://www.alinvest.cz/cz/tiskove-centrum/aktuality/art_19248/vyrocni-zprava-za-rok-2011.aspx
http://www.alinvest.cz/cz/produkty/default.aspx
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 obaly na bázi hliníku – využívané v tabákovém, mlékárenském, farmaceutickém a 

potravinářském průmyslu, 

 hliníkové misky - obaly pro uchování hotových jídel, pečiva a cukrářských výrobků. 

 fólie pro domácnost - k ochraně a úpravě potravin, 

 hliníkové folie – využití v čokoládovnách, zušlechťovnách a pro izolace, 

 fólie pro tepelné výměníky - pro klimatizační a chladírenské systémy, vzduchotechnické 

potrubí, systémy chlazení motorů a palivové systémy, 

 profal - k použití na střešní krytiny a fasády, 

 plechy – využití ve stavebnictví, elektrotechnice, strojírenství, v leteckém a 

automobilovém průmyslu, na výrobu zahradní techniky, kuchyňského nádobí, ad., 

 tvarované plechy – na střešní krytiny, opláštění budov, garážová vrata, ploty, 

 kartáčované plechy – vhodné pro výrobu ovládacích panelů, štítků strojů a přístrojů, 

 svitky – mají své využití ve strojírenství, stavebnictví a elektrotechnice, 

 kotouče – pro výrobu řetězových kol, dopravních značek, kuchyňského nádobí. 

3.1.2.  Historie 

Vznik společnosti se datuje do roku 1852, kdy byla vystavěna továrna na zpracování 

lnu. V roce 1930 byl objekt továrny koupen společností, která už tehdy vlastnila továrnu na 

cínové a olověné výrobky. Tím začala éra výroby z neželezných kovů. Roku 1933 byla 

zahájena výroba hliníkových a duralových plechů pro letectví. Spotřební zboží z hliníkových 

fólií se začalo vyrábět roku 1954 a roku 1972 byl vystavěn komplex kontilití hliníkových 

pásů, válcovny a zušlechťovny. Roku 2001 vzniká společnost XY, a.s. 

3.1.3.  Vlastnická a organizační struktura 

Právní forma společnosti je akciová společnost se základním kapitálem ve výši 

265 mil. Kč. Základní kapitál je tvořen akciemi na majitele, které jsou rozděleny mezi 

akcionáře v podobě 10 ks listinných akcií s nominální hodnotou každé akcie 200 000 Kč a 

263 ks listinných akcií s nominální hodnotou každé akcie 1 000 000 Kč. Statutárním orgánem 

společnosti je představenstvo v čele s předsedou, místopředsedou a dalšími 3 členy 

představenstva. Organizační struktura společnosti XY, a.s. viz obrázek 4. 

 

http://www.alinvest.cz/cz/produkty/obaly-na-bazi-hliniku-1/default.aspx
http://www.alinvest.cz/cz/produkty/hlinikove-misky/default.aspx?CatID=2606&LayID=2&ArtID=18800
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Obrázek 4: Zjednodušená organizační struktura společnosti XY, a.s. Zdroj: Interní zdroj 

společnosti 

3.1.4.  Výrobní oddělení 

Diplomová práce je zaměřena na výrobní úsek, kde ke dni 31. 3. 2013 bylo 

zaměstnáno 475 pracovníků. Výroba ve společnosti je rozdělena na tři úseky. Jsou jimi 

plechy, folie a obaly. Rozdělení zaměstnanců v jednotlivých úsecích viz tabulka 1. Každý 

útvar má jinou výrobní náplň. V oddělení obalů se vyrábí obaly na bázi hliníku a hliníkové 

misky, v útvaru folie pak fólie pro domácnost, hliníkové folie a fólie pro tepelné výměníky 

a v oddělení plechů se vyrábí profal, plechy s využití ve stavebnictví, elektrotechnice, 

strojírenství, ad., tvarované plechy, kartáčované plechy, svitky a kotouče.  

Tabulka 1: Počty zaměstnanců v odděleních ke dni 31. 3. 2013. Zdroj: Vlastní 

Obaly 

dělníci 117 

technici 19 

celkem 136 

ALUMINIUM 

plechy + folie 

dělníci 298 

technici 41 

celkem 339 

V čele výrobního oddělení je výrobní ředitel. Každý úsek (plechy, folie, obaly) má 

svého vedoucího technologie, kterému jsou podřízení technologové. Z důvodu, že ve firmě je 

uplatňován nepřetržitý provoz rozdělen do 4 směn po 12 hodinách, má každý úsek čtyři 

Útvar výkonného ředitele 

Ekonomický útvar Útvar řízení kvality 

Personální a právní útvar 

Technický útvar 

Útvar výroby Útvar nákupu 

Útvar business development 

Divize ABC 

http://www.alinvest.cz/cz/produkty/obaly-na-bazi-hliniku-1/default.aspx
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mistry. Pouze úsek folií má mistrů pět. Pátý mistr zajišťuje chod brusírny. Mistři jsou 

podřízeni vedoucímu výroby, viz obrázek 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Struktura výrobního oddělení. Zdroj: Vlastní 

3.2. Získávání a výběr zaměstnanců 

Ke každé pozici ve společnosti je vytvořen popis pracovního místa, který obsahuje 

zařazení, odpovědnosti, pravomoci, kvalifikaci, mzdový tarif, činnosti a úkoly dané pozice. 

Specifikace pracovního místa definuje požadavky na zaměstnance, které jsou potřebné 

k výkonu práce. Patří zde vzdělání, praxe, znalosti, schopnosti a dovednosti. Společnost XY, 

a.s. hledá vhodné zaměstnance nejdříve uvnitř firmy, z interních zdrojů. Náklady na proces 

jsou nižší, místo je možné obsadit v krátkém čase a snižují se nároky na adaptaci 

zaměstnanců. Obsazování míst z interních zdrojů má pozitivní vliv na motivaci a loajalitu 

zaměstnanců a jedná se také o způsob návratnosti investic do zkušeností a vzdělávání 

zaměstnanců [25]. Zaměstnanci jsou o volných pracovních místech informováni na nástěnce 

ve vestibulu společnosti a prostřednictvím intranetu.  

Výhodami získávání zaměstnanců z externích zdrojů jsou především širší nabídka, 

nové názory, představy, neotřelý pohled na věc, možnost přínosu společnosti v podobě 

výrobní ředitel 

vedoucí 

technologie 

obaly 

technologové 
vedoucí 

výroby 

obaly 

4 mistři 

vedoucí 

výroby 

plechy 

vedoucí 

výroby 

folie 

vedoucí 

technologie 

folie 

vedoucí 

technologie 

plechy 

4 mistři 

 

4 mistři 

 

technologové 

technologové 

5. mistr 

brusírna 
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nových impulzů [31]. Společnost XY, a.s. oslovuje své potenciální zaměstnance 

prostřednictvím nabídek pracovních míst na svých internetových stránkách, spolupracuje 

s úřady práce a se střední školou, která za podpory společností XY, a.s. otevřela učební obor 

hutník. Ve druhém a třetím ročníku žáci absolvují odborný výcvik přímo na pracovištích 

společnosti. Roku 2009 absolvovala první, desetičlenná skupina učňů. Do společnosti XY, 

a.s. jich nastoupilo 6. V prosinci roku 2012 byl zahájen odborný výcvik pro učně 2. ročníku. 

Druhá, sedmičlenná skupina bude absolvovat v roce 2014. Pokud se na základě uvedených 

způsobů získávání zaměstnanců nehlásí vhodní uchazeči, společnost oslovuje své potenciální 

zaměstnance prostřednictvím webu, internetové inzertní stránky jobs.cz, agentury práce a 

tisku. 

Po uveřejnění nabídky se shromažďují informace a dokumenty od uchazečů, na 

základě kterých probíhá předvýběr, který provádí personalista, a sestavuje se seznam 

uchazečů, kteří budou pozvání k výběrovému řízení. Uchazeči, kteří byli vyřazeni z důvodů 

nesplnění požadavků pracovního místa, jsou informování. Dokumenty požadované od 

zájemců o pracovní místo ve fázi získávání pracovníků je životopis nebo vyplněný dotazník 

společnosti. Úspěšní kandidáti jsou pozvání k výběrovému řízení. Společnost požaduje, aby 

se k  pohovorům dostavovali uchazeči s doklady o dosaženém vzdělání a kvalifikaci. 

Společnost uplatňuje panelový typ pohovoru, kde na straně tazatelů je personalista a 

nadřízený obsazované pozice. U dělnických pozic přisedí mistr, v případě manažerských 

pozic a pozic specialistů je na straně tazatelů přítomen vedoucí daného úseku a personální 

ředitel. Společnost užívá strukturované pohovory. Jak uvádí Armstrong [2], strukturovanost 

umožňuje lepší srovnatelnost uchazečů a omezuje subjektivní přístup k nim. Otázky jsou 

voleny dle obsazované pozice a požadavků na tomto postu. U dělnických pozic má výběrový 

proces dvě kola a to zmiňovanou selekci uchazečů podle dokumentace a následný pohovor. 

Při obsazování postů manažerů a specialistů jsou kandidáti pozváni k druhému pohovoru, 

který následuje po prohlídce konkrétního pracoviště, celé společnosti.  

Po vyhodnocení informací získaných a ověřených ve všech kolech výběrového řízení 

je vybrán uchazeč, který nejlépe splňuje požadavky obsazované pozice. Účastníci výběrového 

řízení jsou o přijetí či nepřijetí informování e-mailem nebo telefonicky. Přijatý uchazeč je 

povinen absolvovat vstupní zdravotní prohlídku, kde smluvní lékař rozhodne o způsobilosti 
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vykonávat konkrétní pracovní činnost. Následně jsou s přijatým uchazečem projednávány 

náležitosti týkající se nástupu, mzdového výměru, pracovní smlouvy atd. 

3.2.1.  Srovnání metod získávání a výběru zaměstnanců 

Srovnání metod získávání zaměstnanců doporučované autory: Armstrong [1], 

Dvořáková a kol. [14], Hroník [19], Koubek [25] a využívané ve společnosti XY, a.s. 

Tabulka 2: Srovnání metod získávání pracovníků. Zdroj: Vlastní 

Metody získávání zaměstnanců Armstrong 
Dvořáková 

a kol. 
Hroník Koubek XY, a.s. 

Interní zdroje ● ● ● ● ● 

Spontánní zájemci ● ● ● ● ● 

Spolupráce s úřadem práce ● ● ● ● ● 

Inzerce v médiích ● ● ● ● ● 

Spolupráce se školami ● ● ● ● ● 

Internet ● ● ● ● ● 

Spolupráce s personálními agenturami ● ●   ● ● 

Vývěsky, letáky ● ●   ● ● 

Doporučení zaměstnancem   ● ● ● ● 

Veletrhy pracovních příležitostí   ● ● ●   

Spolupráce s odbornými společnostmi   ● ● ●   

Dny otevřených dveří     ●   ● 

Přímé oslovení vyhlédnutého jedince       ●   

Spolupráce s jinými organizacemi     ●     

Bývalí zaměstnanci        ●   

 

Nejčastěji doporučovanými způsoby získávání zaměstnanců jsou z interních zdrojů, 

spolupráce s úřady práce a personálními agenturami, dále inzerce v médiích a na internetu, 

vývěsky, letáky. Doplňkové metody, jako spolupráce se školami, doporučení zaměstnancem, 

veletrhy pracovních příležitostí či dny otevřených dveří zviditelňují společnost, na základě 

čehož se do společnosti hlásí spontánní zájemci. Získávání pracovníků z řad bývalých 

zaměstnanců, doporučované Koubkem [25], lze považovat za vhodné pouze v případě, že tito 

pracovníci byli v minulosti propuštěni z důvodu nadbytečnosti.  
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Tabulka 3 porovnává způsoby výběru zaměstnanců doporučovány, Dale [12], 

Dvořákovou a kol. [14], Kolmanem [24], Koubkem [25] a využívané ve společnosti XY, a.s. 

Tabulka 3: Srovnání metod výběru pracovníků. Zdroj: Vlastní 

Způsoby výběru zaměstnanců Dvořáková a 

kol. 
Dale Koubek Kolman XY, a.s. 

Pohovor ● ● ● ● ● 

Životopis ● ● ● ● ● 

Reference ● ● ● ● ● 

Testy pracovní způsobilosti ● ● ● ● 

 Assessment centre ● ● ● ● 

 Dotazník ● ● ●  

 Psychologické testy ● ● 

 

● 

 Grafologická analýza 

   

● 

 Přijetí na zkušební dobu   ●   

 

Autoři doporučují výběrové metody uvedené v tabulce 3. Společnost XY, a.s. využívá 

tři z uváděných metod, a to panelový pohovor, předvýběr prováděný na základě zkoumání 

životopisu a zjišťování referencí, které vyžaduje pouze u vybraných pozic. 

Zjištění: Při procesu získávání zaměstnanců společnost XY, a.s. využívá metody, 

které jsou nejčastěji doporučovány výše uvedenými autory, a to hledání zaměstnanců z 

interních zdrojů, spolupráce s úřady práce, vývěsky, letáky, také spolupráce se střední školou. 

Uchazeči jsou motivování k zasílání životopisů do společností prostřednictvím veletrhů 

pracovních příležitostí, dnů otevřených dveří a doporučováním zaměstnanci. V případě 

nedostatku vhodných uchazečů hledá společnost své potenciální zaměstnance prostřednictvím 

internetové inzertní stránky, agentury práce a tisku.  

V procesu výběru zaměstnanců ve společnosti XY, a.s. je využíváno omezeného 

množství výběrových metod. Především u manažerských pozic a u pozic specialistů je vhodné 

doplnění pohovoru další výběrovou metodou, např. testem pracovní způsobilosti, 

psychologickým testem či assessment centrem, která by ověřila odborné znalosti a 

dovednosti. Reference vypovídají o pracovních výkonech a pracovním chování uchazeče, lze 

tedy společnosti doporučit, aby žádala reference od všech uchazečů. Získáváním většího 

množství kvalitních informací o uchazeči, díky těmto výběrovým metodám, se snižuje riziko 
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výběru nevhodného kandidáta a tím se i zabraňuje zbytečným finančním a časovým 

nákladům.  

3.3. Přijímání, adaptace a rozmisťování  

Přijímání zaměstnance začíná oznámením, že byl vybrán a jeho akceptováním 

nabídky. Pracovní poměr se ve společnosti XY, a.s. zakládá pracovní smlouvou, která se 

sepisuje na dobu určitou s možností prodloužení, případně následnou nabídkou smlouvy na 

dobu neurčitou. Smlouva se sepisuje písemně a musí obsahovat zákonem stanovené 

informace. Po podepsání pracovní smlouvy je zaměstnanec zařazen do personální evidence, je 

mu pořízen mzdový list, seznámí se s kolektivní smlouvou, dále je potřeba od předchozího 

zaměstnavatele převzít zápočtový list sloužící pro potřeby důchodového zabezpečení, podat 

přihlášku k sociálnímu pojištění příslušné správě sociálního zabezpečení a přihlášku ke 

zdravotnímu pojištění zdravotní pojišťovně. Zaměstnanec obdrží čipovou kartu, která jej 

opravňuje k vstupu do společnosti, zároveň se promítá do docházkového systému. Karta je 

opatřena fotografií, osobním číslem a jménem. 

V rámci přijímání zaměstnance jej personalista uvede na pracoviště a předá 

bezprostřednímu nadřízenému. Ten zaměstnance seznámí s jeho právy a povinnostmi, 

poskytne mu detailnější informace o příslušném pracovišti, pracovním místě. Dále je 

seznámen s předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a sociálně – 

hygienických podmínkách práce. Nadřízený pracovník představí nového zaměstnance 

ostatním zaměstnancům dané organizační jednotky, zavede jej na místo výkonu jeho práce a 

předá mu potřebné zařízení a materiál.  

Adaptace ve společnosti XY, a.s. je řízena přímým nadřízeným pracovníka dle 

adaptačního plánu, který sestavuje na podkladě popisu pracovního místa s metodickou 

podporou personalisty. Adaptační plán je sestaven na dobu tří měsíců a je shrnut v adaptačním 

formuláři. V tomto formuláři je uvedeno jméno zaměstnance, středisko, do kterého je zařazen, 

pracovní pozice, den nástupu, data zahájení a ukončení adaptačního plánu, jméno nadřízeného 

pracovníka a garanta, což standardně bývá tatáž osoba. Formulář je rozdělen do tří částí. V 

každé z těchto částí jsou rozepsány jednotlivé aktivity a formy, jakými jsou tyto aktivity 

prováděny, evaluace, lektor a datum absolvování jednotlivých aktivit.  
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První oblast se zabývá základními vstupními školeními. Spadá zde např. vstupní 

školení PO, BOZP, seznámení se se společností a jejím organizačním řádem atd. Druhá část 

adaptačního formuláře, nazvaná pracovní a sociální adaptace zahrnuje seznámení 

s pracovištěm, areálem společnosti a zaměstnanci. Dále je zaměstnanec proškolen o PO a 

BOZP přímo na pracovišti, seznámen s obsluhou, seřízením a údržbou strojního zařízení, 

které je opakované, seznámení se s výrobním procesem ve vazbě k pracovní činnosti a další 

specifická školení pro konkrétní pozici. Prohlubování kvalifikace je název třetí oblasti, ve 

které je uveden výčet různých školení a tréninků. Mezi ně patří např. školení PC, zákonná 

školení, odborné vzdělávání a rozvoj, rekvalifikace, školení obchodního práva, kupních 

smluv, jakosti, soft skills ad. Školení a tréninky z této části jsou vybírány podle pozice 

zaměstnance, pracovní náplně a potřeb společnosti. V závěrečné části adaptačního formuláře 

je sekce pro hodnocení průběhu adaptace, která je rozdělena do tří částí, podle jednotlivých 

měsíců. Dále se zde uvádějí závěrečná doporučení, včetně doporučených školení 

V minulosti společnost XY, a.s. dávala svým novým zaměstnancům brožuru „Profil 

společnosti – Informace pro nové zaměstnance“. V této brožuře byly shrnuty informace, 

přesně určené pro nově příchozí zaměstnance, jako historie a cíle společnosti, organizační 

struktura, výrobní program rozdělený do jednotlivých divizí, způsoby odměňování a motivace 

zaměstnanců a důležitá telefonní čísla. V současné době společnost již tuto brožuru novým 

zaměstnancům neposkytuje. 

Ke srovnání struktury adaptačního procesu byla použita doporučení autorů: Armstrong 

[2], Dvořáková a kol. [14], Hroník [19], Koubek [25] a struktura adaptačního procesu 

uplatňovaná ve společnosti XY, a.s. viz tabulka 4. 

Tabulka 4: Struktura adaptačního procesu. Zdroj: Vlastní 

Způsoby adaptace Armstrong Dvořáková 

a kol. 
Hroník Koubek XY, a.s. 

Celopodniková orientace ● ● ● ● ● 

Uvedení na pracoviště ● ● ● ● ● 

Adaptace na pracovní místo ● ● ● ● ● 

Útvarová orientace ● ● ●  ● 

Mentor ● ●   ● 
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Všichni autoři se shodují v potřebě provést celopodnikovou orientaci, kde se nový 

zaměstnanec seznámí s historií společnosti, jejími cíli a úspěchy, kulturou, způsoby 

komunikace, odměňování atd. Uvedení na pracoviště a oficiální představení 

spolupracovníkům a přímému nadřízenému, předvedení pracovního místa a informování o 

náplni práce, nástrojích, materiálech ad., pokládají autoři rovněž za nezbytnou. Útvarovou 

orientaci, tedy získání informací o dalších týmech a skupinách daného útvaru a jejich 

pracovní náplni doporučuje většina autorů. Přidělení mentora novému zaměstnanci je vhodné 

podle Armstronga [2] a Dvořákové a kol. [14]. 

Ve společnosti XY, a.s. jsou v rámci vnitřní mobility uplatňovány formy rozmisťování 

povýšením zaměstnance, které může být na základě výběrového řízení, ale také přímého 

rozhodnutí a přeřazení zaměstnance na nižší funkci, což standardně bývá z důvodu, že 

zaměstnanec není schopen dosavadní pracovní místo zvládat. Přeřazení zaměstnance na jinou 

práci není ve společnosti využíváno a to z důvodu, že každá práce vyžaduje praxi, povolení a 

školení dané profese. Není tedy možné přeřadit např. topiče na práci jeřábníka. Vnější 

mobilitu společnost rozděluje na aktivní, tedy získávání, výběr, přijímání a adaptace 

zaměstnanců, které jsou podrobněji popsány v samostatných kapitolách této diplomové práce 

a na pasivní, kde zahrnuje způsoby ukončování pracovního poměru. Mezi ty patří 

propouštění, penzionování, rezignace a úmrtí zaměstnance. Společnost XY, a.s. přistupuje 

k propouštění v případech, kdy se zaměstnanec neosvědčí ve tříměsíční zkušební době a 

z důvodu nadbytečnosti. Zde společnost upřednostňuje neprodloužení smluv, které jsou 

sepsány na dobu určitou. V případě nutnosti pak vypovídá smlouvy sepsané na dobu 

neurčitou, kde je bráno v úvahu hodnocení jednotlivých zaměstnanců. Společnost se řídí 

zákoníkem práce, je tedy uplatňována dvouměsíční výpovědní lhůta a vypláceno odstupné. Při 

penzionování zaměstnanec požádá o ukončení pracovního poměru v souvislosti s odchodem 

do starobního důchodu. Pokud odpracoval více, než 15 let nepřetržitého zaměstnání ve 

společnosti získává finanční odměnu, má volný vstup na bazén ve městě, dále má 

zvýhodněnou cenu na stravování v závodní jídelně. 

Zjištění: Společnost XY, a.s. věnuje adaptaci nových zaměstnanců velkou 

pozornost, využívá všech nástrojů doporučovaných autory. Přidělení mentora navrhují pouze 

autoři Armstrong [2] a Dvořáková a kol. [14]. Tento nástroj lze považovat za velmi vhodný 

z důvodu, že novému zaměstnanci přináší pocit podpory a pomáhá mu se lépe a rychleji 

v nové práci zadaptovat. Ve společnosti XY, a.s. roli mentora zastává přímý nadřízený. 
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Mentorem by měl být nejzkušenější a nejvýkonnější zaměstnanec zastávající stejnou pracovní 

pozici jako nový zaměstnanec. Tento zaměstnanec je stále přítomen na pracovišti, má tedy 

možnost stálého dohledu na nového zaměstnance. Mentor předává mentorovanému své know-

how. Proto je dobré, aby touto osobou byl ten, kdo ví, jak nejlépe, nejrychleji a nejkvalitněji 

odvádět svou práci. Společnosti lze doporučit, aby opět poskytovala brožuru „Profil 

společnosti – Informace pro nové zaměstnance“, protože novým zaměstnancům může pomoci 

rychleji a lépe se se společností seznámit a tím i přispět k rychlejší adaptaci. 

3.4. Motivace a stimulace 

Z důvodu, že každý člověk potřebuje nejdříve splnit své základní potřeby, tedy 

potřebu peněz a jistoty, jako hlavní motivační prvek můžeme označit mzdu. Ve společnosti 

XY, a.s. je mzda stanovena podle tarifního zařazení. Dále společnost vyplácí prémie, které 

jsou měsíční a odvíjejí se od ekonomických ukazatelů společnosti. Díky dobrý pracovním 

podmínkám a mezilidským vztahům lze říci, že ve společnosti XY, a.s. jsou uspokojovány i 

další potřeby. Mezi ty lze zařadit potřebu činnosti vůbec, kontaktu s druhými lidmi a 

sounáležitosti. 

Společnost nemá vypracován konkrétní motivační plán, ani plán řízení pracovního 

výkonu. Neprobíhá pravidelné formální hodnocení. Z tohoto důvodu je ve společnosti 

absence motivace plynoucí ze stanovování si vlastních cílů. Zaměstnancům je poskytovaná 

pouze okamžitá zpětná vazba na základě reklamačního řízení, kterou poskytuje mistr a 

reklamační technik přímo na pracovišti. V případě opakování chyb společnost volí stimulaci 

v podobě hrozby, a to finanční sankci, která je výstupem z jednání škodové komise. 

Nastavení individuálních cílů, tedy i možnost hodnotit zaměstnance individuálně je ve 

společnosti XY, a.s. obtížné. Hlavním důvodem je, že pracovní náplní ve výrobním úseku je 

obsluha strojů. Zaměstnanec není schopen přímo ovlivnit rychlost produkce, není tedy možné 

zde nastavit normy, či limity.  

Zaměstnancům je poskytována široká škála zaměstnaneckých výhod. Mezi ně můžeme 

zařadit závodní stravování, zdravotní péči, řešení bytové situace, poradenské služby, kulturní 

a sportovní vyžití, rekondiční pobyty, finanční odměnu u příležitosti pracovního jubilea aj. 
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Zaměstnanecké výhody spíše ovlivňují loajalitu ke společnosti, ale nemají přímý vliv na 

motivaci pro zvyšování pracovního výkonu.  

Stimuly pracovní motivace doporučovány Armstrongem [2], Dvořákovou a kol. [14], 

Halíkem [17], Koubkem [25] a stimuly využívané ve společnosti XY, a.s. viz tabulka 5. 

Tabulka 5: Stimuly pracovní motivace. Zdroj: Vlastní 

Stimuly pracovní motivace Armstrong 
Dvořáková 

a kol. 
Halík Koubek XY, a.s. 

Finanční odměny ● ● ● ● ● 

Pracovní podmínky ● ● ● ● ● 

Pochvala / výtka ● ● ● ● ● 

Vzdělávání ● ● ● ● ● 

Zaměstnanecké výhody ● ● ● ● ● 

Možnost postupu ● ● ● ● ● 

Uspokojení z práce ● ● ● ● ● 

Autonomie ● ● ● ● 

 Delegování vyšší pravomoci ● ● ● ●  

Vztahy na pracovišti 

 

● ● ● ● 

Důvěra v podnik 

 

● ● ● ● 

Veřejné uznání ● ●  ●  

Kvalitní výběr zaměstnanců 

 

● 

 

● ● 

Různorodost práce  ● ● 

 

● 

 Porovnání výkonu ●   ●  

 

Všichni autoři doporučují zaměstnance stimulovat pomocí finanční odměny, dobrých 

pracovních podmínek, pochvalou / výtkou, vzděláváním, zaměstnaneckými výhodami, 

možností postupu, pocitem uspokojení z práce, autonomií a delegováním vyšší pravomoci. Ve 

společnosti XY, a.s. jsou míra autonomie a delegování značně omezené. Příčinou je, že ve 

společnosti není přesně stanoveno řízení pracovního výkonu, čímž je i značně omezena 

možnost kariérního postupu. Kariérní plán je zpracováván pouze u klíčových pozic. 

Zaměstnanci důvěřují společnosti, jsou zde dobré pracovní vztahy, při výběru nových 

zaměstnanců je věnována pozornost schopnosti přizpůsobit se sociálnímu prostředí 

společnosti. Pracovní výkon mezi zaměstnanci není porovnáván, není ani uplatňováno veřejné 

uznání.  
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Zjištění: Společnost motivuje své zaměstnance celou řadou stimulů. Dbá na to, aby 

na pracovištích panovaly dobré vztahy, zaměstnanci měli důvěru a byli loajální k podniku, o 

což usiluje pomocí zaměstnaneckých výhod, dobrých pracovních podmínek, kvalitním 

výběrem zaměstnanců ad. Společnost dbá na faktory, které Dvořáková a kol. [14] zařadila do 

kategorie faktorů, které je třeba „umět“, tedy schopnosti, pracovní znalosti a pracovní 

podmínky. Zaměstnanci jsou školeni v rámci adaptace, následně pak v případě změny procesu 

výroby, zavedení nového zařízení a také absolvují pravidelná povinná školení dle zastávané 

pozice.  

Ve společnosti je kladen malý důraz na motivy orientované na výkon a úsilí. Jak je již 

výše zmíněno, nejsou zde nastaveny normy, protože zaměstnanci obsluhují stroje, jejichž 

produktivitu nejsou schopni ovlivnit. Prémie jsou vypláceny podle ekonomických ukazatelů 

bez hlubšího zjišťování úsilí a výkonnosti jednotlivých zaměstnanců. Pouze v případě 

opakované zmetkovosti mohou být prémie zaměstnanci nepřiznány. Porovnáváním výsledků 

zaměstnanců na stejných strojích pracujících na různých směnách by mohlo vzbudit zdravou 

soutěživost a tím i zvýšit úsilí zaměstnanců. Na základě těchto výsledků by pak mohly být 

vypláceny i prémie. Tím by bylo možno zvýšit výkony zaměstnanců po kvalitativní i 

kvantitativní stránce. Individuální nastavování cílů (např. procentuální zmetkovost) zvýší 

pocit samostatného rozhodování a přijetí cíle za svůj. Společnosti lze doporučit oceňovat 

zaměstnance s nejlepšími výsledky, např. s nejmenší zmetkovostí za určité období, např. 1 

rok. Zaměstnanci takto budou oceněni za svou dobře odváděnou práci veřejným uznáním.  

Různorodost práce ovlivňuje motivaci i uspokojení z práce. Zaměstnanci, kteří zastávají práci 

na „svém“ stroji s velmi dobrými výsledky by se mohli zaškolit i na jiných strojích, čímž by i 

pro společnost vznikla výhoda nahraditelnosti v případě např. nemoci.  
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3.5. Vzdělávání a rozvoj 

Po přijetí zaměstnance do společnosti XY, a.s. je nezbytné, aby absolvoval základní 

vstupní školení. Konkrétně jde např. o školení managementu bezpečnosti potravin, systému 

jakosti ve společnosti, PO, BOZP. Tato školení absolvují všichni zaměstnanci společnosti bez 

ohledu na obsazované pracovní místo. Jedná se o školení zákonná, která jsou opakována 

v daných periodách. Další školení jsou prováděna na základě požadavků jednotlivých pozic. 

U dělnických pozic se ve společnosti XY, a.s. zajišťuje zaškolování tzv. vzděláváním 

na pracovišti. Zaměstnanec je po přijetí personalistou předán přímému nadřízenému, tedy 

mistrovi, který jej seznámí s pracovištěm, zaměstnanci, PO a BOZP přímo na pracovišti, dále 

s obsluhou, seřízením a údržbou strojního zařízení. Zaměstnanci je přidělen garant, kterým 

standardně bývá mistr. První fází zaškolování na pracovišti je instruktáž při výkonu práce. 

Nový zaměstnanec tedy nejdříve pozoruje svého garanta při práci. Následuje asistence při 

výkonu, kdy nový zaměstnanec pomáhá při plnění úkolu. V poslední fázi zaškolování je 

zaměstnanci svěřen vlastní úkol, který plní sám pod dohledem mistra.  

Nákup nového stroje nebo technologií je investiční akcí, která je založena smlouvou, 

jejímž obsahem je také zaučení obsluhy. Zaměstnanci, kteří budou daný stroj obsluhovat, jsou 

tedy zaškoleni pracovníky dodavatelské společnosti. Společnost XY, a.s. poskytuje svým 

zaměstnancům možnost rekvalifikace. Provedena byla ve dvou oblastech – tváření kovů a 

tiskař polygrafických strojů. Zúčastnili se jí zaměstnanci, kteří nejsou v tomto oboru vyučení, 

a přesto tuto činnost vykonávají. Jedná se o teoretickou podporu jednotlivých výrobních 

postupů, neboť praktickou část ovládají. 

Odborná školení jsou určena pro jednotlivé oblasti (ekonomika, výroba, logistika, 

obchod aj.), jsou zajišťována specializovanými společnostmi. Zaměstnanci se každoročně 

zúčastňují školení, semináře, konference v dané oblasti. Společnost využívá fondů EU a 

zapojuje se do projektů, které jsou určeny pro větší cílovou skupinu zaměstnanců.  

Metody vzdělávání doporučovány Armstrongem [1], Dvořákovou a kol. [14], 

Hroníkem [20], Koubkem [25] a využívané ve společnosti XY, a.s. viz tabulka 6. 
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Tabulka 6: Metody vzdělávání. Zdroj: Vlastní 

Metody vzdělávání Armstrong 
Dvořáková 

a kol. 
Hroník Koubek XY, a.s. 

Instruktáž při výkonu práce ● ● ● ● ● 

Asistování ● ● ● ● ● 

Práce na projektech ● ● ● ● ● 

Vzdělávací kurzy ● ● ● ● ● 

Pověření úkolem  ● ● ● ● ● 

Přednáška ● ● ● ● ● 

Koučing, mentoring ● ● ● ● ● 

Pracovní porady ● ● ● ● ● 

Seminář ● ● ● ● ● 

Samostudium ● ● ● ● ● 

Rotace práce ● ● ● ● 

 Outdoorové programy 

 

● ● ● 

 Online školící programy ● ● ● 

  Workshop 

 

● ● ● 

 Brainstorming ● ● ●   

 

Existuje mnoho nástrojů a metod, které pomáhají rozvíjet lidský kapitál. Ve 

společnosti XY, a.s. jich je využívána celá řada. U dělnických profesí to jsou především 

metody „on the job“, tedy instruktáž při výkonu práce, asistování, práce na projektech, 

pověření úkolem, mentoring. Pro administrativní pracovníky a management jsou určena 

především školení „ off the job“, kde můžeme zařadit přednášky, semináře, vzdělávací kurzy, 

pracovní porady a samostudium. Pracovní porady jsou organizovány v jednotlivých útvarech, 

úsecích, napříč organizační strukturou např. ve výrobě, kvalitě, porada vedení společnosti. 

Společnost má vlastní technickou knihovnu, kde si zaměstnanci mohou zapůjčit odbornou 

literaturu z oblasti zpracování neželezných kovů, odborné slovníky technické, cizojazyčné ad.  

Zjištění: Společnost XY, a.s. poskytuje svým zaměstnancům širokou škálu školících 

a rozvojových nástrojů. Již v rámci adaptačního programu všichni zaměstnanci absolvují 

zákonná školení a následně jsou zaškoleni, jak vykonávat svou pracovní činnost. Zákonná 

školení bývají periodicky opakovaná. Cílem podniku by mělo být efektivní využití 

rozvojových aktivit. Toho dosáhne v případě, že cíle rozvoje budou propojeny s podnikovými 

cíli. Aby rozvojové aktivity byly efektivní, musí mít o ně zaměstnanec zájem. Motivovat jej 
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lze určením si vlastních cílů. Ve společnosti XY, a.s. nejsou vytvořeny plány rozvoje. Se 

zaměstnanci nejsou dané aktivity projednávány. Tato absence může způsobit, že zaměstnanec 

bude považovat rozvojové aktivity za zbytečné a tím dojde k neefektivnímu vynakládání 

prostředků společnosti. Proto by pro společnost bylo dobré, aby s každým zaměstnancem, 

alespoň jednou ročně, projednávala jeho plány, cíle, a představy jak jich dosáhnout. 

Výstupem tohoto jednání bude rozvojový plán s vhodnou kombinací rozvojových nástrojů, 

který bude propojovat cíle zaměstnance s podnikovými cíli, čímž zaměstnanec bude k rozvoji 

motivován a v případě, že bude mít možnost uplatnit nově získané znalosti a dovednosti 

v každodenní praxi, společnosti se vložené investice do vzdělávání vrátí.  

Vhodným nástrojem pro rozvoj ve společnosti XY, a.s. je rotace práce. Jak již bylo 

zmíněno v kapitole 3.4. motivace a stimulace, různorodost práce zaměstnance motivuje, 

rozšiřuje jejich obzory a zabraňuje stereotypu. Zaškolení zaměstnanců na více pracovištích, či 

strojích umožňuje jejich zastupitelnost.  

Plány vzdělávání by měly být začleněny do personální strategie i celkového 

strategického plánu společnosti. Nejdříve je potřeba analyzovat podnikové, týmové a 

individuální potřeby, následně definovat požadované vzdělání a cíle, poté je možné plánovat a 

realizovat vzdělávání s následným vyhodnocením účinnosti.  

3.6. Hodnocení zaměstnanců 

Ve společnosti XY, a.s. je využíváno především neformálního průběžného hodnocení, 

jenž zajišťuje bezprostřední zpětnou vazbu od nadřízeného. Je aplikováno také příležitostné 

hodnocení, které je vyvoláno např. skončením adaptace pracovníka. V tomto případě 

hodnocení zajišťuje přímý nadřízený, personalista a je zde dán také prostor sebehodnocení. 

Dalším příkladem příležitostného hodnocení je v rámci reklamačního řízení, které provádí 

přímí nadřízený a reklamační technik. Na základě tohoto hodnocení může být zaměstnanec 

sankciován a mohou mu být navrhnuta přeškolení v oblasti, kde dochází k chybovosti. 

Systematické, tedy pravidelné formální hodnocení není ve společnosti uplatňováno. Se 

zaměstnanci nejsou stanovovány cíle, nejsou ani uzavírány dohody o pracovním výkonu. 

Z důvodu, že pracovní náplní je obsluha strojů, na kterých jsou zaměstnanci závislí, není 

možné stanovit hodnocení na základě norem. Zaměstnanci jsou hodnoceni především podle 
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kvality odvedené práce a pracovního chování, tedy podle docházky, přístupu k práci, ochoty 

pracovat nad rámec (přesčasy), snahy učit se ad.  

Metody hodnocení doporučovány Armstrongem [1], Dvořákovou a kol. [14], 

Hroníkem [20], Koubkem [25] a využívané ve společnosti XY, a.s. viz tabulka 7. 

Tabulka 7: Metody hodnocení. Zdroj: Vlastní 

Metody hodnocení Armstrong 
Dvořáková 

a kol. 
Hroník Koubek XY, a.s. 

Kritické / klíčové případy ● ● ● ● ● 

Hodnocení na základě plnění norem ● ● ● ● 

 Hodnocení podle cílů ● ● ● ● 

 Metoda BARS ● ● 

 

● ● 

Development centre ● ● ● ● 

 Pomocí stupnice ● ● 

 

● 

 Metoda CBI ● 

 

● ● 

 Vytvoření pořadí ● ●  ●  

Volný popis ●   ●  

 
Systém hodnocení ve společnosti XY, a.s. využívá pouze dvě z možných metod 

hodnocení zaměstnanců. Je zde absence motivačně – hodnotící metody, např. hodnocení 

podle cílů, na základě plnění norem, development centre aj. 

Tabulka 8: Metody hodnocení podle hodnotitele. Zdroj: Vlastní 

Hodnotící osoby Armstrong 
Dvořáková 

a kol. 
Hroník Koubek XY, a.s. 

Nadřízený ● ● ● ● ● 

Personalista ● ● ● ● ● 

Sebehodnocení ● ● ● ● ● 

360° hodnocení  ● ● ● ●  

Spolupracovníci ● ●  ●  

Podřízení ● 

  

● 

 540° hodnocení ● 

  

● 

 Externí hodnotitel ●   ●  

Hodnocení přímým nadřízeným shledávají autoři nejefektivnější možností, neboť 

přímý nadřízený hodnoceného zaměstnance dobře zná a je s ním v pravidelném kontaktu. 
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Sebehodnocení považují autoři za velmi přínosné z hlediska sebeuvědomění, zvýšení 

motivace a odpovědnosti za vlastní rozvoj.  

Zjištění: Ve společnosti XY, a.s. je prováděno hodnocení pomocí metody BARS, 

jenž hodnotí pracovní chování a hodnocení na základě kritických situací, která nastávají na 

základě reklamačního řízení. Jedná se o okamžité a příležitostné hodnocení zajišťované 

přímým nadřízeným. Je zde absence formálního pravidelného hodnocení. Na základě 

konsultace s literaturou bylo shledáno, že tento typ hodnocení by byl pro společnost přínosný. 

Zaměstnanci by byli seznámeni s výsledky hodnocení na hodnotícím pohovoru, při kterém by 

měli možnost se k výsledkům vyjádřit, s hodnotitelem prodiskutovat způsoby nápravy a 

možných zlepšení svého výkonu a naplánovat další postupy v uskutečňování pracovních 

činností. Výstupem hodnotícího pohovoru by mělo být stanovení cílů na další období, postupy 

a vzdělávací kurzy, které hodnocenému k naplnění cílů dopomohou. Hodnocení musí mít 

návaznost na rozmisťování zaměstnanců,  jejich vzděláváním, na osobní rozvoj a řízení 

kariéry. 

Přímý nadřízený je dle odborné literatury nejvhodnějším hodnotitelem z důvodu, že je 

se zaměstnancem v každodenním kontaktu, dobře zná jej i jím odváděnou práci. Ve 

společnosti XY, a.s. je dáván poměrně malý prostor k sebehodnocení. Jak je již zmiňováno 

výše, sebehodnocení a určování si vlastních cílů má velký vliv na motivaci a tím i na pracovní 

výkon.  

3.7. Odměňování zaměstnanců 

Ve společnosti XY, a.s. je zaměstnancům vyplácen tarifní plat, který zohledňuje 

rozdíly mezi pracovními činnostmi ve společnosti a mzdové relace za srovnatelné práce na 

externím trhu práce a zároveň motivuje zaměstnance ke zvyšování a prohlubování kvalifikace 

a rozvoji kariéry. Další složkou platu ve společnosti jsou prémie. Ty jsou vypláceny měsíčně 

dle ukazatelů – hospodářský výsledek, produktivita a ztráty z vnějších neshod. Zaměstnancům 

jsou vypláceny povinné příplatky, např. za práci přesčas, v noci, ve státní svátek. Do kategorie 

ostatních výplat lze zařadit příspěvek k pracovnímu výročí, který je ve společnosti XY, a.s. 

vyplácen. 
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Společnost nabízí svým zaměstnancům širokou škálu zaměstnaneckých výhod. Ty 

můžeme rozdělit na výhody poskytované všem zaměstnancům, např. pět týdnů dovolené, 

příspěvek na penzijní připojištění, lékařská péče, rekondiční pobyty, volný vstup na bazén, 

zvýhodněné závodní stravování aj. a zaměstnanecké výhody poskytované pouze vybrané 

skupině zaměstnanců, např. řešení bytové situace, služební mobilní telefon, notebook, 

automobil i k soukromým účelům.  

Tabulka 9: Srovnání zaměstnaneckých výhod. Zdroj: Vlastní 

Zaměstnanecké výhody Alfa, a.s. Beta, a.s. XY, a.s. 

Pět týdnů dovolené ● ● ● 

Příspěvek na penzijní připojištění ● ● ● 

Kulturní a sportovní vyžití ● ● ● 

Příspěvek na vzdělávání ● ● ● 

Příspěvek na stravování ● ● ● 

Řešení bytové situace ●  ● 

Lékařská péče 

 

● ● 

Rekondiční pobyty ● 

 

● 

Péče o bývalé zaměstnance 

 

● ● 

Volný vstup na bazén 

  

● 

Poradenské služby 

  

● 

Odměna u příležitosti výročí 

  

● 

Půjčky zaměstnancům 

 

● 

 Závodní mateřská škola  ● 

  Příspěvek na dopravu ●   

 

Společnost XY, a.s. poskytuje široké spektrum zaměstnaneckých výhod, stejně tak, 

jako společnosti Alfa, a.s. a Beta, a.s., viz tabulka 9. Zaměstnanecké výhody se v některých 

oblastech liší. Může to být důsledek naslouchání požadavků a zájmů zaměstnanců o různé 

zaměstnanecké výhody v jednotlivých společnostech. 

Zjištění: Ve společnosti XY, a.s. jsou splněny všechny tři základní cíle systému 

odměňování, tedy podporuje motivaci, je spravedlivý a transparentní. Tyto vlastnosti jsou 

zajištěny tarifním platem a prémiemi, které jsou celoorganizační, ale při jejich vyplácení je 

brán ohled na kvalitu a produktivitu každého zaměstnance. Společnost poskytuje svým 

zaměstnancům široké spektrum zaměstnaneckých výhod, příspěvky k  pracovnímu jubileu, 
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což zvyšuje loajalitu zaměstnanců. Společnosti lze doporučit zavést do systému odměňování 

osobní ohodnocení zaměstnanců, z důvodu ještě spravedlivějšího způsobu rozdělování 

finančních prostředků podle dlouhodobě dosahovaných výsledků. Podkladem pro tento 

způsob odměňování by mohl být motivačně – hodnotící pohovor, který je výstupem řízení 

pracovního výkonu.  

Pro efektivnější vynakládání prostředků společnosti v oblasti zaměstnaneckých výhod 

lze doporučit zavedení Kafeteria systému. Zaměstnanci by tak měli možnost vybrat si přesně 

takové výhody, které jsou pro ně zajímavé a které budou skutečně využívat. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zanalyzovat personální procesy ve společnosti XY, a.s. a 

ověřit, zda jsou v souladu se současnými teoriemi řízení lidských zdrojů, odhalit případné 

nedostatky těchto procesů a navrhnout jejich zlepšení. Závěr každé kapitoly praktické části je 

věnován zjištění, které vyplynulo z analýzy personálního procesu ve společnosti XY, a.s., 

jemuž je kapitola věnována a porovnání metod a postupů doporučovaných vybranými autory. 

Jsou zde také uvedeny zjištěné nedostatky a náměty na zlepšení.  

Za hlavní nedostatek společnosti XY, a.s. v oblasti personálního řízení lze považovat 

absenci řízení pracovního výkonu a formálního hodnocení. Cílem řízení pracovního výkonu je 

zhodnotit zaměstnancův výkon, motivovat jej ke společné formulaci pracovních cílů, 

k aktivnímu řešení problémů spojených s jejich realizací a rozvoji vlastních schopností a 

dovedností. Součástí řízení pracovního výkonu je formální hodnocení. Zaměstnanci je 

poskytnuta zpětná vazba, ke které má možnost se vyjádřit, s hodnotitelem prodiskutovat 

způsoby nápravy a možných zlepšení svého výkonu a naplánovat další postupy 

v uskutečňování pracovních činností. Výstupem hodnotícího pohovoru by měla být dohoda o 

pracovním výkonu, která stanovuje cíle na další období, postupy a vzdělávací kurzy, které 

hodnocenému k naplnění cílů dopomohou. 

Zavedením řízení pracovního výkonu a následného formálního hodnocení do 

personálního řízení by odstranilo většinu nedostatků zjištěných ve společnosti XY, a.s. Z 

důvodu, že by se každý zaměstnanec podílel na stanovování cílů, zvýšila by se motivace 

k jejich plnění, zodpovědnost, sladily by se cíle zaměstnance s cíli podnikovými. Na základě 

formálního hodnocení by bylo možné sestavit plán rozvoje, byl by dán prostor sebehodnocení. 

Podle plnění osobních cílů by bylo možné vyplácet osobní příplatek.  

Je třeba dbát na dodržování následujícího postupu. Analyzovat podnikové, týmové a 

individuální potřeby, podle nich stanovit cíle, naplánovat aktivity, jak těchto cílů dosáhnout a 

následně naplánované akce realizovat.  
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Další navrhovaná zlepšení jsou blíže popsaná ve zjištěních jednotlivých kapitol. Např. 

doplnění pohovoru další výběrovou metodou, požadování referencí od všech zaměstnanců, 

přidělování mentora z řad zkušených pracovníků, znovuvydávání brožury pro nové 

zaměstnance, zavedení rotace práce, Kafeteria systému v oblasti zaměstnaneckých výhod aj. 

Věřím, že při využití doporučovaných zlepšení personálních procesů ve společnosti 

XY, a.s. dojede k zefektivnění práce, lepšímu využití potenciálu společnosti a zvýšení 

spokojenosti zaměstnanců.  
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